
Halbestyrelsesmøde tirsdag den 4. november 2014. 
Afbud: Ib – Tina og Jean.  

 Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. Visning af tv. Der skal betales kr. 3729,60 pr. – dette er en skal-
udgift, Stig melder til.  

b. Div. Stig har modtaget kr. 25.000 til køkkenet i forbindelse med 
”sund mad” (udviklings økonomi FMK). 
 
Ny hjemmeside for Bøgebjerg IF. Hallen kommer med med et faneblad. 
Her kunne bla. være udviklingsplan mv. Link til forslag: 
http:/boegebjerg-if.dk  
 
Hallen er blevet kontaktet af ”sol og strand” mht. turistinformation – 
Har telefonisk kontaktet Jens Peter Jacobsen som er kommunens mand 
i Projekt Udvikling i Landdistrikterne – han vil gerne tagen denne udgift 
på kr. 1.500,00. 
 
Der er fortsat timer til ”fri” benyttelse i hallen. Stig foreslår at efterårs 
campen får 20 timer og 20 timer kan gå til ”ny-tænkning” fx nye tiltag i 
hallen. Dette bliver i alt 40 timer som kommunen årligt tildeler hallen.  
 
Stig har kigget på en projekter. Har bla. talt med Ekspert som har en 
mobil m. batterier til en pris af 4.799,00 – kan evt. få en på prøve. 

Godkendelse af referat:  

a. Diverse punkter diskuteres. IB, vil du sørge for at tage kopi da vi 
ikke har modtaget noget fra dig fra sidste møde. Ib var ikke ved 
mødet, derfor mangler referatet fra dette møde stadigvæk.  
 



Nyt fra formanden:  

a. Vil fortælle lidt om ”de 4 haller”. Bøgebjerg, Horne, Svaninge og 
Korinth. Michael og Finn har deltaget siden sidste møde. Der er blevet 
snakket om hvordan de 4 haller kan gøre nytte af hinanden. De har 
lavet en ide-liste som bla. indeholdte: Rabatter ved fælles indkøb, 
forsikringer, revisor udgifter, bander, søge sponsor midler til større 
fælles investeringer, fælles sports kalender – samarbejder omkring de 
forskellige sportsgren. Svanning har fået en andet Halbookings system 
som kun koster ¼ af den pris som øvrige benytter.  

b. Skolebestyrelsen. Afventer fortsat et navn fra skolen om deltagelse 
fra dem.  

c. Borgermøde midt januar. Aktivetsgruppen har bolden. Der er fælles 
borgermøde lørdag den 17. januar 2015 kl. 14:30 hvor hallen har 
mulighed for kort at præsentere hallens nye tegninger, samt søge 
interesserede der vil være med til at søge midler til opførsel af den. 
Endeligt program kommer senere fra aktivitetsgruppen – ellers hold øje  
med dagspressen.  
 

Nyt fra Kommunen:  

a. Energimærkning og teknisk gennemgang.  
 

Udvidelse af hallen:  

a. Frontfigur for dette projekt, stadig Jean? Afventer svar fra Jean.  
 

Aktivitets Kalender:  

a. Bier fest. Er det realistisk at vi kan nå det? Vi er nød til at vælge en 
der styrer slagets gang hvis det skal blive til noget. Stig har haft 
kontakt med Poul Møller fra Faaborg. Der bør nedsættes et udvalg der 
udelukkende tager sig af Bier-festen, da dette er et kæmpe arbejde – og 



alle er enige om at skal der være en bier-fest i Bøgebjerg skal dette 
gøres ordentligt – og der skal lægges 100 % arbejdskraft i denne. Det 
kan være nødvendigt at skyde datoen til senere for at få det rette band.  

b. Endelig aktivitets kalender. Punktet skal med til næste møde. 
 
Evt. intet. 

  

Næste møde: TIRSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 18.30 – MED 

JULEFROKOST – TILMELDNING SENEST DEN 1. DECEMBER!!  

 

Referant: Bente Kjær Jensen.  


