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AGENDA - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE                                                                         1
. september 

2014 
Indkaldt: Michal - Bente - Tina – Jean - Morten - Finn - Ib – Stig  Afbud Jean 

 
  

 

Nyt fra halbestyrer Stig: 

a. Nem Fest kommer og fortæller os om mulighederne i en Bier Fest… 
Han kom først tirsdag hvor vi var nogle stykke der var mødt om og vi 
blev overbevist om at vi ikke har noget at være urolig for vette 
arrangement. Vi kan få lavet en fest hvor vi evt. kan få overskud bare 
ved 250 gæster men vi går efter ca. 400 gæster dette vil kunne gi 
Sirka 55000 til 60.000 kr. Vi kan aflyse 40 dage før uden at det koster 
en kr.  Der var 2 datoer i luften enten 28 februar eller 14 marts 

b. 
 

Godkendelse af referat: 

a. Diverse punkter diskuteres. 
 

Nyt fra formanden: 
 

a. Tina og jeg har haft løn samtale med Stig. Vi fremlægger og 

godkender. 

Der kom et par flere ting ind i Stigs kontrakt f.eks. at han 

ikke må lave sine musik aftner i cafeteriet for tæt på 

Egnsfesten. Der udover er der lavet lidt om på hvordan 

afregningen til bestyrelsen. 

b. Tina og jeg har godkendt køb af nye batterier til gulvvaskeren. 

Indkøb af ny vil blive taget op næste år. Dette blev vi enige om . 

C. Der er ligeledes godkendt reparation på gasfyret.  

            Men vi fik ikke hørt fra stig om det var sat i gang. 

 d. Status på kasserer post? Jean, noget nyt? 

Der blev snakket lidt frem og tilbage , vi havde        

ikke hørt fra Jean , men når vi ikke havde det 

regnede vi med at det nok ikke var lykkes ham at 

få Kenneth over talt. Ib foreslog at spørge Hanne 

Jensen. Der efter talte vi om dette årsregnskab 

om hvordan vi får det lavet  dette  blev vi enige 



2  

om at hvis Tina ville lave det mod et mindre 

honorar. Men på mødet tirsdag har Tina så 

meddelt at hun ikke ser sig i stand til det at 

udfylde. Der efter er Arne blevet kontaktet om 

han kommer med  et beløb . 

 

 

e. Vi skal fremadrettet være til stede med 1 mand/kvinde på mødet 

hvor hal timer bliver fordelt sammen med Stig 

Der blev forfattet et brev til Idrætsforeningen om at de vil blive 

indkaldt til et møde om dette I Februar. 

f.  Vedtægter underskrives. 
 

 
 

Nyt fra Kommunen: 
 

a. Alice Rasmussen fra kommunen har kontaktet Susanne med dato 

for borgermøde. Den eneste dato hvor DGI kan er d. 30 oktober fra 

18:30 – 20:00. Denne dato har de reserveret og beder os melde 

tilbage. Se vedhæftet rapport samt prisberegning. Regner med at vi 

kigger materialet igennem sammen. 

Det er en lidt uheldig dato da Stig er udrejst i dette tidspunkt 
 

Godkendelse af tegninger: 

a. Vi har modtaget prisberegning. Dette kigger vi på. 

b. Frontfigur for dette projekt, stadig Jean? 

Disse 2 punkter kikkede vi ikke på da Jean ikke 

var til stede 

 

a. Er det en idé at bestyrelsen går med i 

sommerfesten og deler 

”kagen” med idrætsforeningen. 

Fin fik besked med til udvalget og meddele at vi 

gerne vil være med hvis vi må. 



3  

b. Endelig aktivitets kalender. c. 

 

Evt. 
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