AGENDA - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

26. januar 2016

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

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Tilbud indhentet på LED lys – dette sender vi til 1.april
b. Tilbud på håndtører til toiletterne.
c. Aktivering af timepriser til privat formål for leje af hallen. 300 pr time og 500
for 2.

Godkendelse af referat:
a. Diverse punkter diskuteres. - Godkendt

Nyt fra formanden:
a. Bierfesten
b. Budget 2016
c. Energi optimering har frist 1. april
 Stig og jeg arbejder på at få et tilbud hjem på udskiftning af
eksisterende belysning.
 Håndtører bliver der også søgt om.
d. Indberetning af nøgletal er 1. april – Holder Generalforsamling d. 14 marts
kl.19:30. Bestyrelsen mødes kl. 19:00
e. Forsikringer – Hvem er god til at læse sådan noget igennem og få
sammenlignet med vores eksisterende?? – Bente prøver at finde en person
der kan finde læse papirerne igennem.

Nyt fra Kommunen:
a. Endelig tilskudsmodel er kommet

Udvidelse af hallen:
a. Holder vi os til planen eller skal vi revurdere omfanget grundet de faldende
tilskud fra FMK? – Nyt oplæg er godkendt og vi fortsætter med dette.

Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Noget nyt? – Der er enighed om at gå sammen om et fælles fest udvalg
bestående af medlemmer fra Idrætsforeningen og hallen.

Hilsen Formanden
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b. Er der afklaring hvorvidt Idrætsforeningen tager alle omkostninger forbundet
med halbooking? – Idrætsforeningen overtager alle omkostningerne over for
globusdata. Michael Jørgensen udarbejder et skriv til globusdata og sender.

Nyt fra Skolen:
a. Noget nyt?

Aktivitets Kalender:
a. Endelig aktivitets kalender.
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