
REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE 
16. februar 

2015 
Indkaldt: Michal - Bente - Tina – Jean - Morten - Finn - Ib - Morten F. - Michael - Stig  

Hilsen Bente 1 

 

Deltagere: Stig, Michael J., Tina, Morten, Ib, Michael bang, Jean og Bente  

Afbud: Morten og Finn 

Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. Div. 
Hjemmeside: punkter hvor siden relatere til bestyrelsen. Stig kommer med et udkast som sendes rundt til 

gennemlæsning. 

Mødelokale: sættes under halbooking til 0 kr  

Idrætsforeningen og Brugsforeningen har begge booket til samme dag til deres generalforsamling - Brugsen 

skal sidde i cafeteriaet og idrætsforeningen i mødelokalet.  

3 stk. Vandhaner der er gået i stykke!  

Bøgebjerg Messen - ingen hal leje, det er sponsorudvalgets sponsorkroner der går til det. 

Bierfesten - vender tilbage 

De 300 timer som sponsorudvalget giver idrætsforeningen skal fordeles bedre - sidste år blev ca halvdelen 

brugt!! 

Godkendelse af referat: 

a. Diverse punkter diskuteres.  
Godkendt referat - godkendt! 

Nyt fra formanden:   

a. Generalforsamling. (Gennemgå opsætning fra USB) 
Gennemgang af USB (Stig har den liggende) - samling af alle aktiver (mapper) i bestyrelsen - dagsorden, 

referat, regnskab, kontrakter, på valg - valgt fra hvilken "kreds" (skole, lokalt, idrætsforening) udviklingsplan, 

vedtægter, mv.  

Revision: Niels Moritzen, Erik Knudsen 

b. ”De 4 haller”. 

 

Nyt fra Kommunen:  

a. Theis har indkaldt til møde mandag d. 23. februar kl. 17:30-19:30 på 

rådhuset i Ringe. Mødet omhandler besparelses planer fra 

kommunens side. Håber at vi kan møde talstærkt op så vi får det 

hele med. 
De næste år vil besparelserne være op til 180.000 kr i perioden. 

Deltager: Finn spørges, Michael Jørgensen, Michael Bang og Ib vi mødes kl. 16:45 ved hallen  
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b. Alice har informeret omkring ansøgningsfrist på tre puljer. Frist 

1.april.   
Ansøgning af fondsmidler - Jean har udfyldt ansøgning til solcelleanlægget. stig og Bente skal ligeledes se på 

ansøgning - halfornyelse/forbedringer - obs! Seneste ansøgnings frist 1. April 2015. 

Udvidelse af hallen:     

a. Styregruppe sættes sammen. Vi skal i arbejdstøjet. Hvordan gør vi? 

Navne på…. 
Jean, Michael og Bente går med i processen sammen med den grupper der blev nedsat til borgermødet i januar.  

Jean deltager ved første møde den 19. Feb. 

b. Div. 
Fremtidige investeringer: kunne være tennisgulv - pris kr 275.000 - Faaborg har gode erfaringer med udlejning 

af baner! 

Aktivitets Kalender:  

a. Bier fest. Arbejdet er godt i gang, billetter er ved at blive solgt. 
Bierfest: 600 tilmeldte 

b. Endelig aktivitets kalender. 

 

Gennemgang af regnskab mandag den 16. Marts kl. 19 

Generalforsamlingen den 23. Marts - mødes kl 18:30 

 

 

Næste møde: Gennemgang af regnskab mandag den 16. Marts kl. 19 

 


