REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

15. november
2018

Indkaldt: Michal – Jean - Morten – Finn - Michael J. - Stig – Marianne – Kamilla – Møffe
Afbud: Marianne - Møffe

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Alarm update – Stig køber alarm ind med 1 kamera til at starte
med.
b. Container problemer grundet tømning hver 14. dag. Går tilbage til
tømning hver uge af brugsaffald og bibeholder tømning af pap hver
14. dag.
c. Der bliver snakket om at der mangler et ur i hallen. Michal spørger
sponsorudvalget om penge dertil.
d. Michal kontakter FMK om mere lys på pladsen.
e. Stig overvejer en flex medarbejder.
Godkendelse af referat:
a. Ingen punkter
Nyt fra formanden:
a. Projekter i 2018:
 Projekt nyt varmeanlæg.
i. Projektet er godt i gang og håndværkerne er færdige i
hallen. De mangler nu at tilslutte nyt fyr samt nye tanke.
ii. Vi har fået vores byggetilladelse for montage af solceller
på hallens tag.
iii. Har kontaktet FMK omkring godkendelse af det lån vi har
fået tilbud på fra KK. – Bestyrelsen vedtager lån over 10
år.
 Renovering af tagryg.
i. Færdigt
 Det er blevet besluttet sammen med Idrætsforeningen at vi
skal have ny hjemmeside.
i. Den nye hjemmeside er blevet taget i brug.
 Julefrokost
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i. Det er blevet aftalt tidligere at det bliver fredag d. 14
december.
ii. Vi skal lige have endelig tilmelding samt bestemt om vi
skal det samme som sidste år eller hvordan. – samme
som sidste år.
Nyt fra Kommunen:
a. Ny tilskudsordning – Venter på tilbagemelding fra FMK.
Udvidelse af hallen:
a. Fonde:
 Update fra FMK
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Nyt udvalgsmedlem?
a. Møffe er blevet valgt ind.
b. Hvem har de forskellige poster i Conventus?
a. Indtastning af ALLE timer. – Stig kommer på denne.
c. Indhent pris på nye huller til volley. Gerne stor huller på den ene
bane på tværs. Der afsættes penge af i budget 2019.
Nyt fra Skolen:
a. Kamilla er blevet valgt ind.
Aktivitets Kalender:
a. Bierfesten 2019 – Status – Billetsalget er i gang.
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