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Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. Lamper bliver udskiftet løbende når Stig har tid til det. 

b. Lys i hallen bliver kontrolleret og en ny række bliver lavet til ”bar 

lys” 

c. Stig tager en snak med sponsor udvalget omkring maling af hallen, 

må vi selv søge sponsorer og sætte små skilte op?  

Godkendelse af referat: 

a. Diverse punkter diskuteres.  

Nyt fra formanden:   

a. Vi skal holde julefrokost, hvornår? – Fredag d. 9 december kl. 18:00 

b. Energi- og vedligeholdelsespuljen. Inden 20. januar.  

 Indhenter tilbud på udskiftning af rygning. – Stig indhenter 

tilbud.  

 Søger om rep. af solfanger. – Mangler pris fra Kurt. Stig rykker. 

 Maling af hallen. - Bente søger. 

c. Udviklingspuljen. Inden 20. januar. 

 Arkitektarbejde i forbindelse med udvidelse. – Jean søger.  

d. Moderniseringspuljen. Inden. 1. februar. 

 Udvidelse af hallen jf. nyt oplæg. - Michal 

e. Gennemgang af økonomi d.d.  

 

Nyt fra Kommunen:  

a. Vi har brug for flg. til den 15. dec.: 

1.       Samlet timetal af realiseret forbrug af timer fra de 
folkeoplysende foreninger fra januar til og med november i 2016.  
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2.       Forventet timetal af foreningernes forbrug af timer i 
december.  

3.       Tallene indberettes til Carsten Hansen på cha@fmk.dk  

b. Stig tæller op og sender til Michal Bang. Skriver til Carsten omkring 

skabelon mm. 

Udvidelse af hallen:     

a. Der skal laves en projektplan. – Bente indkalder til møde i 

projektgruppen. (Jean, Bente, Michal, Susanne, Thomas G, Per L) 

Mødet afholdes lørdag. d. 14. kl. 10:00  

b. Der skal laves udbudsmateriale / beskrivelse. Beskrivelse for tilbud 

på 2 modeller. En på yderside af hallen op mod Bøgebjergvej. En 

som fritstående på ca. 150m^2 på parkeringspladsen op imod 

børnehaven. – Michal Bang laver oplæg og sender rundt for 

gennemlæsning.  

 Tidsplan:  

i. Oplæg klar til gennemlæsning 12 dec. 

ii. Besigtigelse for håndværkere mandag d. 19 dec. 

iii. Tilbud tilbage til bestyrelsen senest fredag d. 20 jan. 

iv. Opfølgningsmøde i bestyrelsen uge 4.   

Følgende skal spørges: 

 Palle murer 

 Mentor 

 Bjarne Madsen 

 Hansen og Hellerup 

 Carsten Madsen ( Åstrup murer og Beton ) 

 Kenneth Krog 

 Mogens Green 

 Jan Gertsen 

mailto:cha@fmk.dk
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c. Der skal laves tegninger til udbudsmaterialet. 

d. Byggetilladelse ved Majken Assebo. – Er startet dialog.  

Økonomi: 

a. Diverse gennemgang 

b. Idrætsforeningen er blevet bedt om af få sig en kreditoraftale så 

indbetalinger til hallen kan undgås.  

Nyt fra Idrætsforeningen: 

a. Noget nyt? 

Nyt fra Skolen: 

a. Noget nyt? 

Aktivitets Kalender:  

a. Bierfest billetter sælges fra 01-11-2016 til 299 + gebyr den første 

måned. Derefter 359 + moms. 

 


