REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

28. august
2017

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

Nyt fra halbestyrer Stig:
a. Maling af hallen – Næsten færdig, mangler den store gavl.
b. Musik anlæg – update. Stig snakker med Carsten.
c. Gulv – Vi indhenter pris på materialerne.
d. Det regner stadig ind i visse tilfælde.
e. Alarm – Har fået tilbud fra Falk. Vi skifter til Falk ved årsskiftet. Stig
vil undersøge hvad udendørskamera koster at koble på.
f. Div.
Godkendelse af referat:
a. Diverse punkter diskuteres.
a. Belysning. Michal tager kontakt til Theis igen for at høre hvad
status er.
b.
Nyt fra formanden:
a. Div. tilskud fra kommunen til:
 Budget
i. Varmepumpe / gasfyr
ii. Solvarme / akkutank
iii. Solceller
 Finansiering af hele pakken
i. Aftalt møde med kommunen sidst i oktober
b. Mødet med Theis før ferien.
 IT – Michal ring til Peter Back
c. Kasser posten, hvad gør vi? – Vi arbejder videre med en mulig
løsning.
d. Regnskab Bierfesten
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REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE

28. august
2017

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

Nyt fra Kommunen:
a. Ikke noget nyt.
Udvidelse af hallen:
a. Bevilget 35.000 kr. fra kommunen. Vi skal have valgt en arkitekt.
 Arne Birk i Svendborg
 Niels Nielsen fra Archifield i Faaborg
i. Tager kontakt til begge firmaer for at høre hvad de
tilbyder.
 Michal indkalder til møde og Jean tager kontakt til Alireza som gerne
vil være med i gruppen.
Nyt fra Idrætsforeningen:
a. Ny skærm til indgangen
b. Marianne Winther bliver valgt ind i halbestyrelsen som
repræsentant for idrætsforeningen.
Aktivitets Kalender:
a. Bierfesten
 Michal
 Finn
b. Bøgebjergfesten
 Morten
c. Egnsfesten
 Bente (ikke i år) – Vi vil spørge Marianne om hun vil.
 Jean
Julefrokost aftales så det bliver holdt i 2017. Michal sender mail rundt…
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