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Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. Priser på lakering af gulv. 

a. Hvis vi får det lavet af et firma koster det ca. 39.000 kr. 

b. Hvis vi gør det selv kan vi gøre det for ca. 18.000 kr.  

i. Vi beslutter at gøre det selv.  

b. Der kommer en lille reparation ved indgangen til cafeteriet.  

c. Stig vil gerne lave en bænk omme på gavlen til fodbolden.    

Godkendelse af referat: 

a. Diverse punkter diskuteres.  

a. Alarm – kan først opsiges til november. Nyt tilbud bliver lavet 

for at se hvad de kan.  

Nyt fra formanden:   

a. Projekter i 2018: 

 Projekt nyt varmeanlæg. – Møde med kommunen i uge 19  

 Renovering af tagryg. – Møde med kommunen i uge 19   

b. Tilskud fra moderniseringspuljen  

c. Energi- og vedligeholdelsespuljen – yderlige 80.000 kr. er søgt.  

d. Renovering af cykelsti. (Bredbånd) – Forsøger at få en dialog med 

kommunen.  

e. Udlejningspriser – Skrevet ind i kontrakt 

f. Forplejning under opsætning af multibane. Det vil vi gerne  

Nyt fra Kommunen:  

a. Conventus status 
a. Status 
b. Hjemmeside 
c. Oprettelse af bestyrelsen (Bruger) 
d. Oprettelse af Stig (Halbestyrer) 
e. Oprettelse af Webmaster 
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Udvidelse af hallen:     

a. Fonde:  

 Moderniseringspuljen i FMK 400.000 kr. (bevilget)  

 Nordea Fonden  10.000 kr. (bevilget)  

 Fionia Fonden  100.000 Kr. (afventer svar) 

 Realdania Fonden  800.000 Kr. (Arbejder på dette) 

 A.P. Møller Fonden 800.000 Kr. (Arbejder på dette) 

Nyt fra Idrætsforeningen: 

a. Arbejder i at finde et nyt udvalgsmedlem til halbestyrelsen.  

Nyt fra Skolen: 

a. Noget nyt? 

Aktivitets Kalender:  

a. Bierfesten 2018 – Overskud på ca. 72.000 kr.  


