12. august
2014

BØGEBJERG HALLENSBESTYRELSESMØDE

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

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Der er malet mål, Gulvvaskemaskine er der problemer med batteriet der er 2
batterier de koster 5500 kr. en ny maskine koster 65000 kr.Stig undersøger
om at lece.en ny
b. Det lille gasfyr er ved at være kalket til i vekslerren, det går ud. Det vil koste
6ooo + moms.
c. Der skal måtter under cyklerne Stig undersøge med noget linoleum de kan fås
for 1500 kr.
d. Stig har lavet en plan over haltimer
e. Der bliver nok sagt ja til sundmad.
f. Maling til kasser og døre vil være ca.3500 kr.
Nyt fra formanden:
a. Nøgler Vi indkalder Britts nøgle
b. Status på Kasserer post, har Tina fået talt med Hanne vil ikke. Vi vil gerne have
Jean til at kontakte Kenneth, ellers vil vi undersøge med Helle fra skolen.
Godkendelse af referat:

a. Nem fest = bier fest. Stig får dem fra nem fest til næste møde.
Nyt fra Kommunen:
a. Jens Peter fra kommunen er kommet med et oplæg omkring udviklingsplan
for lokalsamfund og idrætsfaciliteter. Bente vil gerne med til mødet onsdag
den13-8 kl, 10.30
b. Kursus i ”småskala turisme ”. Er det noget vi skal med til?
c. Nogen der har modtaget referat fra Theis omk. Punkt a fra referat 10-06-2014
d. Theis har skrevet omkring Energimærkning af hallen Alle haller vil blive
kontaktet af Keen som vil lave en energi test det vil koste 4000 kr. men vi
takker nej.
e. Theis har inviteret til inspirationsmøde omk. Sudere kost. Hvem kan? Stig
deltager.
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Godkendelse af tegninger:
a. Vi har modtaget prisberegning. Dette kigger vi på .
b. Status Angående borgermøde Bente kontakter Sussane om hun har haft
kontaktet Anita da vi havde aftalt at hun skulle med.
Aktivitets Kalender
Endelig aktivitets kalender
Div.

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: 1 september. Kl.19:00
Referent:

