10. juni 2014

REFERAT – BØGEBJERG HALLENSBESTYRELSESMØDE

Tilstede: Jean - Morten - Finn - Ib – Bente - Stig
Afbud: Michael - Tina

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Gulvet er lakeret.
b. Males udvendigt
c. Skrænten ud mod vejen + skellet mellem p-plads og fodboldbanen ser ikke for
godt ud – kan der gøres noget, hvem har evt. vedligeholdelses ansvaret –
kommune eller hallen. Der diskuteres evt. forslag til at udbedre dette såfremt
det er hallens ansvar.
d. Der er købt to censorer til omklædning + 2 stk. til hallen. Stig og Jonas laver
selv arbejdet med at få disse installeret.
e. Besluttet: Målene renoveres – Stig står selv for dette.
f. Ønske: Få malet opbevaringskasserne i hallen – Stig finder pris for dette
hvorefter der tages stilling til om dette evt. kan imødekommes.
Nyt fra formanden:
a. Punkt udsat til formanden er tilstede.
b. Status for kassererposten: Kenneth kunne ikke lige nu. Hanne – som Finn
skulle spørger, ingen interesse. Hanne som Jean skulle spørger var ikke
afvisende, ønskede en samtale med Tina før hun tager en endelig beslutning.
Godkendelse af referat:
a. Godkendt!
Nyt fra Kommunen:
a. Pga. manglende kommunikation mellem idrætsforening og halbestyrelse har
halbestyrelsens medlemmer ikke modtaget en invitation vedr. den nedsatte
følgegruppe som følger af store besparelser på aktivitetsområdet i FMK.
På mødet blev dette omtalt, og jfr. Ib, er Bøgebjerg ikke en del af denne
følgegruppe.
Jfr. Mail som alle har modtaget fra Fritidskonsulent Theis Bavnhøj Hansen, vil
der blive tilsendt dagsorden og baggrundsmateriale, samt et referat.
b. Theis har modtaget bestyrelsens kontaktoplysninger.

10. juni 2014

REFERAT – BØGEBJERG HALLENSBESTYRELSESMØDE

Godkendelse af tegninger:
a. Garderobe plads – ved depotet.
b. Den overdækkende del bliver inddraget til depot.
c. De to mødelokaler – kan blive til et stort.
d. Undersøges: hvad er kvadratpris?
e. Hvad er det videre forløb i processen, hvordan kommer vi videre.?
Tina: Økonomi sendes til Charlotte Hvid, DGI.
Stig: Belægningstal – både i hal + cafeteria (gennemsnitlig) – kontakt Charlotte Hvid,
DGI
Susanne: kontakter Anita fra FMK.
Ansvarsområderne: Hvor langt er de enkelte grupper?
Analysen fra rundspørgen blandt klubbens medlemmer – kan denne fremskaffes?
Dato for borgermøde: Der skal sendes flere datoer til DGI, så de har mulighed for at
sende en repræsentant.
Aktivitets Kalender:
Bier fest - Ib havde informationsmateriale med fra Himmelstrup & Co.
Stig tager et andet oplag med ved næste møde.
Den endelig aktivitetskalender er udsat til næste møde.
Næste møde: Tirsdag den 12. august kl. 19:00
Referent: Bente Kjær Jensen

