REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

9. november
2017

Indkaldt: Michal – Jean - Morten - Finn - Michael J. - Stig – Marianne
Afbud: Bente – Morten F.

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Taget
a. Kommunen er på sagen og vi afventer svar.
b. Musik anlæg – update
c. Alarm
a. Der har været service. Vi skifter til Falk ved årsskiftet. Stig
ordner opsigelsen og melder det andet til. Gerne med 1
betaling årligt.
d. Haltimer inden 1. december
e. Forsikring er gået iorden og Michael overfører til Stig.
f. Stig opretter hallen som kunde i Dagrofa.
Godkendelse af referat:
a. Diverse punkter diskuteres.
a. Noget nyt med lak til gulv?
b. It - Peter Back fra kommunen
c. Kasser posten. Honorar på 5000 kr. er blevet aftalt.
Nyt fra formanden:
a. Nyt medlem – Marianne Winther
b. Bente har givet udtryk for at hun vil holde en pause i bestyrelsen.
c. Div. tilskud fra kommunen til:
 Projekt nyt varme anlæg
 Finansiering af hele pakken
d. Julefrokost bliver fredag d. 8 december. Som sidste år så bliver det i
Svendborg. Bowl in. Michael undersøger….
Nyt fra Kommunen:
a. Møde omkring IT-system er den 13. november.
a. Kurt og Helle tager med fra Idrætsforeningen.
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Udvidelse af hallen:
a. Bevilget 35.000 kr. fra kommunen.
 Brugt på Niels Nielsen fra Archifield i Faaborg
 Nyt materiale er lavet
 Skal have indhentet nye tilbud da entreprisen er ændret
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Der er lagt op til et fælles møde min. en gang om året.
b. Fælles julefrokost. Hallen vil gerne, så Morten undersøger om
Idrætsforeningen kan d.8 december. Ellers så vil vi gennemføre det
fra næste år af.
Aktivitets Kalender:
a. Bierfesten
 Michal
 Finn
b. Bøgebjergfesten
 Morten
c. Egnsfesten
 Marianne
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