REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

27. april 2017

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

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Tyveri – Skærm, dørkarm, vinduet i køkken, forskellige ting inde hos
Stig. Stig snakker med forsikringen.
b. Stig undersøger alternativ til alarmen.
c. Line snakker om et nyt anlæg inde i hallen.
d. Hovedbestyrelsen vil tælle tingene i hallen samt sætte mærker på
kasserne for bedre overskud. Jean undersøger med numre.
e. Belysning i hallen er åbenbart lavet forkert efter hvad Henning
siger. Michal tager fat i Theis.
Godkendelse af referat:
a. Diverse punkter diskuteres. – Alt iorden.
Nyt fra formanden:
a. Puljer der er blevet søgt.
a. Arkitekthjælp på 35.000 kr. er bevilliget.
b. Puljen til udbygning af hallen fik vi i første omgang ikke penge
til. Er fortsat i dialog med kommunen så vi håber endnu.
b. Vi skal have en til at stå for hjemmeside opdatering.
a. Stig ligger referater ind fremadrettet.
b. Stig og Michal opdatere hjemmesiden…
Nyt fra Kommunen:
a. Indkaldt Theis til møde ang. udbygning til motionscenter.
b. Kontaktet Theis for kontakt omk. bedre internetforbindelse i
Bøgebjerghallen.
c. FMK har udskudt investeringen til nyt fyr i hallen til 2018. Der er sat
350.000 kr. af.
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Udvidelse af hallen:
a. Mail sendt rundt til gruppen.
 Susanne har som den eneste meldt tilbage. – Michal indkalder
til møde for at afstemme forventninger.
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Idrætsforeningen har lagt op til, på deres bestyrelsesmøde om
halbestyrelsen kunne tænke sig at være primus motor / tovholder
for Bierfesten, så vil Idrætsforeningen være primus motor /
tovholder for Egnsfesten. Der vil stadigvæk skulle være 2 udvalg til
hver fest som hidtil. – Finn og Michal sidder fortsat i Bierfest
udvalget fra hallen af.
b. De vil gerne fortsætte med at afholde Bierfesten, vil vi? – Ja det vil
vi.
c. Køreplanerne for den enkelte fest skal være tilgængelig for hele
gruppen og ved hver opgave skal der tildeles en ansvarlig.
Nyt fra Skolen:
a. Noget nyt?
Aktivitets Kalender:
a.
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