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Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. Alarm update – Nyt anlæg er installeret og der mangler kun 

klistermærker for kamera info.   

b. Harpix fjerner, Idrætsforeningen kunne måske søge om penge 

dertil.  

c. Lille gulvvasker – Forslår om hallen skal overtage rest på ca. 

10.000 kr.  

Godkendelse af referat: 

a. Ingen punkter 

Nyt fra formanden:   

a. Projekter i 2019: 

 Projekt nyt varmeanlæg.  

i. Projektet mangler stadig det sidste og vi presser på for at 

der skal ske noget.  

ii. Lånet til rest finansieringen er underskrevet og sendt til 

KK. Pengene skulle gerne være gået ind på hallens konto 

d.15 januar. Derved kan vi gå i gang med solcellerne så 

snart at vi får den sidste godkendelse fra energistyrelsen. 

– Pengene bliver overført d. 22 januar og brev for 

energistyrelsen er modtaget dd.  

 Forslag om ny tilbygning. 

 Dato for Generalforsamling? Forslag er d. 21. marts. Kl. 19:30 – 

Vedtaget. Bestyrelsen mødes kl. 19:00.  

 Fastlægge kommende bestyrelsesmøder for 2019 så vi ikke 

skal tænke på det. Så har alle mulighed for at byde ind mens vi 

er samlet. Budgetmøde mandag d.4/3 kl. 19:00. 27/5 – 22/8 – 

31/10 – Julefrokost d.6/12.  
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Nyt fra Kommunen:  

a. Ny tilskudsordning  

 Hvad får vi i 2019 – Har et budgetoplæg som vi lige kan gå 
igennem.  

 Timesats til Idrætsforeningen skal fastsættes – Fastlægges ved 
budget møde først i marts.  

 Midler der afsættes til renoveringer. Jeg har lavet et oplæg til 
en 5 årige renoveringsplan som vi skal gå igennem.   

Udvidelse af hallen:     

a. Fonde:  

 Update fra FMK – Har talt med FMK og der er ikke noget nyt. 

Hvis vi vælger at søge midler igen i år skal vi gøre opmærksom 

på at vi stadig ikke har hørt noget fra politikerne.  

b. Ny tilbygning til opbevaring. 

 Satser på at vi har et tilbud i morgen så vi kan diskutere denne 

problematik med stigende pladsmangel. Har talt med FMK og 

vi kan godt søge midler til dette da det jo vil gavne brugerne af 

hallen at vi har plads til nye tiltag.  

Nyt fra Idrætsforeningen: 

a. Div. 

Nyt fra Skolen: 

a. Div. 

Aktivitets Kalender:  

a. Bierfesten 2019 – Status er at vi på nuværende har solgt ca. 350 

billetter. Efter hvad jeg hører fra folk så er der stadig mange der ikke 

har købt. Vi er ca. 50 bagud hvis vi kigger på salget samme tid sidste 

år. Vi skal så huske at vi lægger ca. 1 måned længere hen i år så der 

er tid nok endnu.  


