REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

3. september 2020

Indkaldt: Michal – Jean – Mie – Finn - Morten – Marianne – Møffe – Stig
Afbud: Finn

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Nye borde og stole – Hallen har fået 11.641 kr. af Sydbank samt
5.000 kr. af pensionistforeningen. Resterende beløb 8.021,50 kr.
tager hallen fra vedligeholdelseskontoen. (Møffe laver forslag til
udlejning af de "gamle" stole samt plastik borde)
b. Pris på lakering af nyt depotrum. – Stig undersøger nærmere.
c. Pris på ny yderdør i hallen ved siden af nyt depotrum. – Stig
undersøger nærmere.
d. Stig sætter i gang med badminton huller + net.
e. Diverse papir holdere til hallen.
f. Der bliver undersøgt hvad det gamle fyr koster at få fjernet.
Godkendelse af referat:
a. Ingen punkter
Nyt fra formanden:
a. Projekter i 2020:
• Gennemgang af vedligeholdelsesplanen -Denne er
gennemgået og budgettet er næsten brugt
• Status på nyt depotrum – Stort set færdigt, lakering af gulvet
vil blive sat i gang.
• Generalforsamling, hvordan gør vi det? – Michal og Jean er på
valg. – Formanden indkalder til torsdag d. 12 november 2020.
Nyt fra Kasser:
a. Hvordan ser regnskabet ud pt.
b. Mie ønsker at stoppe senest ved generalforsamling 2021
Nyt fra Kommunen:
a. Kommunen er ved at undersøge omkring asfalt ude foran.
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REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

3. september 2020

Indkaldt: Michal – Jean – Mie – Finn - Morten – Marianne – Møffe – Stig
Afbud: Finn

Udvidelse af hallen:
a. Fonde:
• Sydbank har støttet med 11.641 til nye borde og stole.
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Div.
Nyt fra Skolen:
a. Div.
Aktivitets Kalender:
a. Bierfesten 2020 – Aflyst
b. Julefrokost – Fredag d.27 november. Morten spørger
idrætsforeningen men som udgangspunkt bestiller Mie til 20
personer.
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