REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

16. juni 2016

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

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Timesatser:
Badminton bane 5 klip = 200kr.
Badminton bane 10 klip = 400kr.
Halleje = 300kr. første time, efterfølgende 250kr.
For arrangement laves et tilbud.
b. Flyers laves med time satser + info omkring halleje til at dele rundt
ved sommerhuse mm. (Bente laver oplæg)
c. Solfanger – Kurt er sat på sagen.
d. Service aftale skal laves direkte med Nilfisk. Stig kontakter Nilfisk.
Standard aftalen vælges…..
Godkendelse af referat:
a. Diverse punkter diskuteres. – OK.
Nyt fra formanden:
a. Vi skal have snakket om de penge vi har fået fra kommunen.
Udviklingspuljen:
Bøgebjerghallen bevilges 30.000 kr. til en maskine der kan lave sunde pomfritter. Derved opnås en hurtigere betjening
til f.eks. stævner hvis en gang sund pomfrit skal over disken.
Vi søgte til denne maskine 38.955 kr. – Stig undersøger hvad der findes på markedet.
Bøgebjerghallen bevilges 7.162,5 kr. til projektet der har til formål at komme til workshop og udvide kompetencer
inden for fonds søgning.
Vi søgte 7.162,5 kr. (Dækker 2 af de 3 pladser vi har tilmeldt) - Den sidste billet betaler vi selv hvis Idrætsforeningen
ikke vil være med. – Dette er blevet afholdt, Bente vil sikkert gerne sige lidt om udfaldet. – Vi holder et møde i
fondsklubben omkring videre forløb. Dette skal ske lige efter sommerferien. Senest slut august.
Energipuljen:
Bøgebjerghallen bevilges 7.500 kr. til 2 stk. Dyson airblade dB håndtørre.
Vi søgte 19.190 kr. – Vi har besluttet at vi ikke vil benytte os af dette tilskud.
Bøgebjerghallen bevilges 10.000 kr. til at få skiftet resterende belysning i omklædningsrum, kantine, toiletter mm.
Vi søgte 24.256,25 kr. – Vi har vedtaget at vi går efter at få lavet belysning som første prioritet, MB kontakter Theis.
Vi skal selv finansiere de resterende beløb i de enkelte sager, så vi skal lige snakke om hvilke vi ønsker at gå med.
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b. Gulvvasker – Kontrakt er blevet underskrevet og der burde ikke
være yderligere. – Er taget længere oppe.
c. Der har været Bierfest møde. Jeg kunne desværre ikke deltage men
vedhæfter deres referat og så kan det være at Finn vil fortælle lidt
også. – Vi har kigget lidt på de 2 regnskaber.
d. MB skriver rundt til Idrætsforeningen ang. Fælles festudvalg og om
hvornår et møde skal finde sted.
Hallen indstiller følgende:
Bierfesten: Michal, Ib, Finn
Bøgebjergfesten: Morten Volley, (Bente)
Egnsfesten: Bente, Jean
e. De 4 haller. Der holdes møde d. 28 juni kl. 19:30 i Korinth omkring
valget af hvem der skal lave den nye plan i forbindelse med
besparelserne.
– Finn regner med at kunne deltage sammen med Morten F.
f. Formanden strammer op mht. til at få sendt referater rundt og Stig
får lagt dem ud på hjemmesiden.
Nyt fra Kommunen:
a. Ikke yderligere.
Udvidelse af hallen:
a. Fondsudvalget holder møde efter sommerferien.
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Intet nyt.
Nyt fra Skolen:
a. Kommunen lufter nye budget modeller der tilgodeser de skoler med
mange elever.
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Aktivitets Kalender:
a. Endelig aktivitets kalender.
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