REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

27. april 2015

Mødt: Michal – Bente – Jean - Morten - Finn - Ib - Morten F. - Michael J – Stig
Udeblev: IB - Finn

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Ny censor i omklædning 3.
b. Stig har tjekket solfanger anlægget. Stig og Michael B. kigger på det, idet der noget med
væskeslangerne. Efterfølgende vil de vurdere om der skal ringes til service.
c. Stig ønsker at komme af med stilladset efter Bier-festen. Stig tager fat i Ib.
d. Stig efterspørger maling af kasserne i hallen – at få den grønne farve væk. Stig har tidligere
undersøgt prisen – og for maling af kasserne vil koste ca. 3000 kr., men ende væggen bør også
males i samme omgang. Stig undersøger den nøjagtige pris til næste møde.

Godkendelse af referat:
a. Godkendt uden bemærkning

Nyt fra formanden:
a. Fordeling af haltimer. Der skal laves retningslinjer for hvorledes haltimerne bliver tildelt
idrætsforeningen, således der kan blive maksimal udnyttelse af hallens kapacitet. Idrætsforeningen
har mulighed for at opsige/genforhandle lejekontrakten af evt. ikke brugte haltimer senest den
31.12.20xx. Idrætsforeningen skal leje hallen af 2 timer af gangen med start kl. 16-18, 18-20, 20-22.
I weekender lejes halen på times basis. Første aftale skal være på plads senest midt i april. Dog
senere i 2015 grundet forskellige omstændigheder.
b. Telefon: Der betales for en fastnet telefon som ikke bliver brugt. Der betales ligeledes for en
bredbånd forbindelse. En udgift på kr. 7.049 pr år. Michael har undersøgt en billigere løsning – TDC
koster kr. 249,- pr. mdr. Hvilket betyder at der vil være en besparelse på kr. 4.061 pr. år såfremt vi
skifter til TDC. Michael arbejder videre med en billigere – men fortsat god løsning for telefoni og
internet til hallen. Fastnet linjen nedlægges.
c. Forsikringer: Ved gennemgang af hallens forsikringer, er hallens bestyrelse dækkes x 2
(halbestyrelsens- og ledelsesansvarsforsikring), Michael anbefaler at hallen fortsat er dækket af
AIG, men at bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen for halbestyrelsen opsiges, men bibeholder
forsikringen hos HDI Gerling. AIG opsiges på halbestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring.
d. Nets: Der skal fremsendes dokumentation på om kontoen og indehaver stemmer overens. Michael
har fået et medarbejder signatur. Nets skal have: vedtægter, referat for seneste generalforsamling,
fuldmagter og kontoudtog fra afregningskonto. Michael B. Sender de nødvendige dokumenter
digitalt til Michael J.
e. Forslag til besparelse for 2016. Afventer svar på ansøgningerne til kommunen. F.eks nye
idrætsgrene eller andre tiltag.

Nyt fra Kommunen:
a. Ingen har fået svar for de 3 ansøgninger der er sendt til kommunen i april vedr. Fonds midler. Der
forventes at komme svar midt maj. Der er ansøgt om ”sund kost” – en juicemaskine, Solcelleanlæg,
og lysanlæg i hallen og evt. øvrige lokaler.
b. OBS, såfremt der bliver mulighed for at søge om midler igen, bør der søges om blæser frem for at
bruge papir (store besparelse er der at hente)
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Udvidelse af hallen:
a. Møde i sidste uge – hvor det er besluttet at der kommer en fra ”forenings fitness”, som vil
orientere hvorledes der kan sættes et fornuft ”tilbud” sammen, således at det fx er hallen der er
ejer af fitness og medlemmerne lejer sig ind. Det er en god gruppe af medlemmer der er samlet
omkring dette projekt.

Aktivitets Kalender:
a. Der har været afholdt et evalueringsmøde. På daværende tidspunkt – uden alle regninger er
betalt, er der et overskud på ca. 45.000 kr. Der er i år i foretaget nogle investeringer som man ikke
har ved næste Bierfest. Fx kjoler – scene – trappe til scene mv. Samt der ved næste Bierfest kan
være en anden leverandør til evt. øl og mad.

Næste møde: Michael B. Indkalder til næste møde.

Referant:
Bente Kjær Jensen
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