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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 26. oktober 2011 kl. 18.30 i M1.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 17. august 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Der er modtaget takkeskrivelse fra Poul Erbo Hansen i anledning af vores
erkendtlighed ifm. hans 75 års fødselsdag.
2. Der henvises til den af PSJ udsendte mail om kommunens oplæg til nyt
EDB-program for hhv. foreninger og haller. For hallernes vedkommende
omfatter programmet et system der viser hvilke timer der i de enkelte haller
er ledige. Foreningsdelen omfatter bl.a. et bookingsystem for de timer
idrætsforeningerne har fået tildelt i de enkelte haller. Derudover indeholder
programmet et medlemskartotek samt et regnskabssystem idet booking
hos foreningerne kan foretages online. Programmet er internetbaseret.
Hallerne har været inviteret til Herning for at se hvorledes et idrætscenter
brugte programmet i praksis.
PSJ vil på mødet give en nærmere redegørelse for besøget samt evt.
resultat herfra.
3. På sidste møde blev oplyst, at Arbejdstilsynet har været på besøg. Der
henvises til den af PSJ udsendte mail desangående.
4. På foranledning af Kultur og Fritidsafd. har Flemming Quick fra
kommunens ejendomsafd. været på besøg for at få opdateret listen over
kommunalt finansierede vedligeholdelsesarbejder for Bøgeskovhallen.
Eneste opgave på den gamle liste er udskiftningen af hallens loft og
tagkonstruktion.
Det har imidlertid vist sig at hallens flade tage hen over selskabslokalet og
de 4 gamle omklædningsrum har kraftige fugtbuler. Inspektøren har haft
kontakt til et tagdækningsfirma, der har foretaget en besigtigelse samt
fremsendt udbedringsforslag med tilhørende tilbud på udbedringerne.
Dette blev forelagt FQ, der efterfølgende har lovet at skrive det på listen.
PSJ vil på mødet give en mere detaljeret redegørelse for de foreslåede
udbedringsforslag mv. på de flade tage.
5. Johnny er tiltrådt i et indtil videre 4 ugers praktikophold.
Ref. : Taget til efterretning, idet bemærkes, at der for såvidt angår pkt. 4, skal
tilvejebringes ny ansøgning til kommunen vedrørende vore tage,idet de flade tage
også trænger til renovering.
Det skal samtidigt bemærkes, at Bøgeskovhallen bliver gældfri i 2012, og at der
med nyrenoverede tage kan spares på energisiden, såvel el som varme.
Derudover sikres mod skimmelangreb samt råd og svamp.
PSJ

PC

B)

Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 23 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet i alt 3 arr. i kalenderen. For 2012 er der pt. indskrevet 11
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arr.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af hallens gulv / anden aftale ??
Status : Gulvet i selskabslokalet er nylakeret.
6. Andet, herunder brugen af cafeteriet i sommerperioden. SE tillige
dagsordenens pkt. 12.
Ingen.
muligvis en julefrokost i hallen i indeværende år, derudover 2 udlejninger i
2012.
God udlejning i indeværende år.
Reparationer af køleanlæg for hhv. køle-/fryserum samt disken i cafeteriet.
Derudover mindre dørreparationer.
Intet
Se ref. under dagsordenens pkt. 12, hvad angår cafeteriesituationen.
Brandsyn afholdt. Mindre bemærkninger specielt omkring dørpumper.

3.

Årsplan 2011-2012.
Eventuelle bemærkninger til Årsplan 2011-2012.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Status omdelt og kommenteret. Bortset fra den store udgift til ny gulvvasker ser
tallene fornuftige ud. Det forventes at der bliver tale om et mindre underskud for
2011 i størrelsesordenen 30.000 til 50.000 kr. Midlerne hentes på kontoen for de
tidligere års opsparede midler.
PSJ kunne oplyse, at TGI indtil videre har booked ekstratimer svarende til ca.
14.000 kr. for perioden fra 1. august og indtil dato. Dette beøb er ikke med i
ovenstende, hvorfor det forventede merforbrug bliver tilsvarende mindre.
Derudover kunne PM oplyse at abb. til PlanBook var opsagt.
PM

5.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Ud fra de seneste politiske udmeldinger, ser det heller ikke ud til at
er midler til et nyt tag i 2012.
Ref. : Se bemærkningerne under punkt 2A om fornyet henvendelse.
Derudover diskuteredes hvad Støtteforeningens skal anvendes til.
Det blev besluttet at sætte emnet på næste mødes dagsorden.
PSJ

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
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5

Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
7 Ved fremtidige udskiftninger af bl.batterier til håndvaske i alle toiletterne
foreslås disse udskiftet til berøringsfrie bl.batterier (14 stk. ialt).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Ad 7 godkendt.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning,idet inspektøren bemærkede, at det store vandforbrug i
sommeren skyldes defekt vandhane.
PSJ

7.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : MB orienterede om hvad TGI's hovedbestyrelse pt. har fokus på. Bl.a. ser det ud til
at man vil implementere foreningsprogrammet CONVENTUS. Gymnastikafd. er i
fuld gang.
Specielt for Bøgeskovhallen drøfter man hvorledes den kommende
haltimefordeling skal gennemføres, hvilket falder helt i tråd med vore ønsker.
Afslutningsvis kunne PSJ oplyse at TGI's gymnastikafdeling har aflyst
onsdagstimerne fra 21 til 23,idet der ikke længere er basis for disse timer til
volleyball.
PSJ har rettet henvendelse til Anette Krog om der skulle være andre afdelinger i
TGI, der kunne ønske sig disse timer.
MB

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Andet
Ref. : reklamerne for hhv. Linnemann og Valdemar Byg er stadig åbne. Der er skiftet
plader for hhv. Mammen og Davidsen. BN bemærkede i den forbindelse, at vi
fremover skal bruge anden type plade således at opsætningen bliver billigere idet
der så ikke længere skal anvendes lift.
8.

BN

9.

Eventuelt.

Alle

Ref. : -På foranledning af inspektøren drøftedes evt. opsætning af camera udendørs,
idet der igen var smadret 2 ruder.
Det aftaltes at inspektøren arrangerer møde med fa. Jansson desangående.
-PSJ orienterede om indbydelsen fra kommunen om udarbejdelse af ny Kultur,
Fritids- og idrætspolitik.
-PSJ og inspektøren undersøger pt. hvad en ny kaffemaskine til selskabslokalet
koster, idet den gamle er udtjent.
-PSJ orienterede om at vore 18 glaskarafler er forsvundet fra service-depotet.
Det aftaltes at der indkøbes nye.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 7. december 2011 kl. 18.30 i M1.
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