Den selvejende institution

Dato

Bøgeskovhallen

: 21.03.2017

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Referat

af bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, mandag den 3. april 2017
Til stede: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Lene Adamsen, Ebba Jakobsen og Jim
Bæk Pedersen.
Fraværende: Hanne L. Jensen (med afbud) og David Ramm
1.

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Palle Mogensen
Næstformand: Kim Ankersen Strøm
Kasserer: Palle Mogensen
kasserer for støtteforeningen: Hanne Ladegaard Jensen
sekretær: Ebba Jakobsen

2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referater: Godkendt

pm

3.
pm

Meddelelser og punkter til drøftelse
A)
-Meddelelser fra formand.
- orientering om møder
- hjemmeside: er opdateret

JBP

B)

4.

Hallens økonomi.
- Regnskab.: Det ser godt ud!

PM

5.
HLJ

6.
DR

______

-Meddelelser fra inspektøren.
- gulve i resterende omklædningsrum (2, 3, 4): laves.
- TGI forbold: pris for benyttelse af omklædnings-/boldrum: Jim laver et udspil
- vægge i festsal – filsning koster 130 – 135 pr. kvm. Jim måler op inden
best.møde: Beslutning på næste møde
- anvendelse af harpiks – igen. specielt med svineri i omklædningsrum/gange
- EJ og LA kigger på regler for brug af hallen. LA er tovholder.
- kælder-renovering – status: næsten færdig
- ønsker til optimering af hallen
- andet:
Indkøb af toiletter til løbende udskiftning,
Hjertestarter ønskes flyttet udendørs. Jbp
Accespoints: Kas og Jbp
Stabelbare stole til festsalen kan fås til ca. 25.000kr.
Prøveeksemplar kommer inden længe.
Ønske om nye lettere håndterbare borde. Pm

Støtteforeningen.
- Regnskab. Udsættes
- ajourføring af reklamer i hal/hjemmeside: Hanne: vil du lave ajourføring af
reklamekontrakter og betaling til næste møde 31.05.?
- Andet .
Aktiviteter og visioner
- Aktivitetsniveau i hallen.
- ”åben hal” - Ebba
- kan vi booste flere aktiviteter
- skal vi overveje en ”foredragsforening” via støtteforeningen:
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- EJ tager kontakt til familie og Kulturforening for et evt. samarbejde.
- EJ tager kontakt til uddeleren i dagli’brugsen for et evt. samarbejde.
- skal hallen på facebook – for at annoncere aktiviteter, ledige timer m.v.
- Kas opretter facebookside.
- Gennemgang og fastsættelse af kommende aktiviteter.
7.
JBP

8.
pm

9.

”Ungemiljø”
- ønsker oprettelse af Facebookside
Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Ansøgning til ”Puljen Klimaskærm”
-ny 10-års vedligeholdelsesplan
- i 2017 er vi tilgodeset med kr. 80.000 – som efter ansøgning kan anvendes til:
Maling af Spærender og synlig rem på hal – kr. 10.000
Omfugning af murværk – kr. 35.000
Sætningsskader/betonafskalning – kr. 10.000
Løb. vedligehold tag/facader – kr. 5.000
Drift og vedligehold af tekniske installationer – kr. 20.000
Pm ansøger om hele beløbet.

Kas

Nyt fra TGI.
Orientering. Kas stopper som formand for TGI.

10.

Eventuelt.

Alle

11.
pm

Næste bestyrelsesmøde.
fastsat til 7. juni 2017 kl. 18 – skal måske ændres. Drøftes
Menu ??
07.06. flyttes til 31.05.
16.08. flyttes til 13.09.
11.10. flyttes til 25.10.
Ej aftaler menu’er med Jeanett.
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