
REFERAT - BØGEBJERGHALLENS BESTYRELSES MØDE 31. oktober 2019 

Indkaldt: Michal – Jean – Mie – Finn - Morten – Marianne – Møffe - Kamilla – Stig  
Afbud: Jean - Møffe 

Hilsen Formanden 1 

 

Nyt fra halbestyrer Stig:  

a. På grund af at sæbe til de nuværende dispensere ikke fås mere 

bliver der indkøbt nye.  

b. Ligeledes bliver der indkøbt sprit til de 2 store toiletter.  

c. Brandinspektøren har været forbi. Kilerne i de 2 døre er ikke 

godkendt. Opgradering for 2 døre koster ca. 10.000kr. Det bliver 

skrevet på vedligeholdelsesbudgettet i 2020.  

d. Der bliver fortsat arbejdet i af fikse slangerne i solfangerne der 

bliver ved med at gå løs/stykker når panelerne drejer.   

Godkendelse af referat: 

a. Ingen punkter 

Nyt fra formanden:   

a. Projekter i 2019: 

• Nyt depotrum 

i. Status på byggeansøgning – høring ved naboen.  

• Bestyrelsesmøder for 2020 kl. 19:00: 21/1 – budgetmøde 5-3 - 

Generalforsamling 19/3 - 28/5 - 3/9 - 12/11 - julefrokost 

27/11.  

• Sende referater til Thomas så hjemmesiden kan blive 

opdateret samt depot beskrivelse.  

Nyt fra Kasser:   

a. Opfølgning på vedligeholdelseskontoen.  

• Ca. 55.000kr. tilbage.  

• Mie tager fat i Lindpro ang. regning på installation af 

låsesystem.  

• Timeantal fra 1-11 samt estimat for 12 til Michal 
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Nyt fra Kommunen:  

a. Efter sidste møde har vi anmodet FMK om at få flyttet 100.000 kr. af 
de bevilget penge fra motionscentret til depotet.  

Udvidelse af hallen:     

a. Fonde:  

• Update fra FMK – Intet nyt  

• Afklaring fra Albani Fonden inden den. 15. november 2019 

Nyt fra Idrætsforeningen: 

a. Volley stævner er oprettet i Conventus 

Nyt fra Skolen: 

a. Div.  

Aktivitets Kalender:  

a. Bierfesten 2020 – billetsalget starter op først i december.  

b. Julefrokost flyttes til januar. 


