Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 17.08.2007

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, Onsdag den 15. august 2007 kl. 18.30
Afbud fra Palle Mogensen.
Inspektøren deltog ved punkterne 1 til 11 inkl.
01.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 13. juni 2007.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

02.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst :
1. Asfaltudbedringer af slaghuller mv. på hallens parkeringsplads er foretaget.
Forventet udgift mellem 5.000 og 10.000 kr.
2. Der er fremsendt indlæg til TGI-bladet om vor nye hjemmeside.
3. Ny kontrakt med TGI under forberedelse. Forventes indgået i løbet af august
måned.
4. PSJ har modtaget henvendelse fra forvaltningen om muligheden for at udleje
scenen til wrestling. De nærmere enkeltheder vil blive gennemgået på mødet.
5. PSJ har modtaget henvendelse fra Bøgeskov Skole om leje af M2 og M3 for
kommende skoleår, i tidsrummet 0800 til 1500. Der er aftalt møde med
skoleinsp. Jan Mathiasen, tirsdag d. 7. august. De nærmere enkeltheder vil
blive gennemgået på mødet.
6. 50x70-billedet af Bøgeskovhallen er opsat i hallens cafeteria.
Ref. : Taget til efterretning.
Hvad angår skoleudlejning oplystes at aftale var indgået, og omfatter udlejning af
M2 i det kommende skoleår. Lejekontrakt under udarbejdelse via PM. I
fortsættelse heraf drøftedes indkøb og opsætning af container på arealet op mod
tennisbanerne. Containeren skal bruges til opmagasinering af vore gamle bander,
bordben, scene mv. Materiel der kun lejlighedsvis bruges, og som fylder en del i
redskabsrummene. Dette godkendt. Det resulterede bl.a. i at vi vil drøfte evt. haludbygning på kommende bestyrelsesmøde/-r.
Meddelelser fra inspektøren.
1) Aflysninger i 2007 ?
2) Reparationsarbejder siden sidst ?
3) Nyt om telefonen ?
4) Nyt om falck-abb. Er aftales opsagt/ændret ??
5) Andet.
Ref. : ad 1 Intet at bemærke.
ad 2 Intet at bemærke.
ad 3 der indkøbes en mobiltelefon der kobles på hovednummeret, hvilket vi derfor
skal bevare.
ad 4 Nuværende abb. er opsagt og erstattet af abb. på forbindeingsstoffer.
ad 5 Intet at bemærke.

PC

B)

03.

Årsplan 2007-2008.
Eventuelle bemærkninger til tidligere udsendte Forslag til Årsplan 2007-2008.
Ref. : Intet at bemærke.
PSJ
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04.

Hallens regnskab 2006.
På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.
Ref. : Udsat grundet PM’s afbud.

PM

05.

Hallens energiforbrug
PSJ vil på mødet fremlægge opdateret forbrugsskema.
Ref. : De af inspektøren foretagne aflæsninger viser at vi stadig har et lavt energiforbrug.
PSJ

06.

Tilskud til forsamlingshuse
KP vil fortsætte orienteringen om drøftelserne med forvaltningen desangående.
Ref. : Efter de kommunale regler kan der kun gives tilskud hvis der på ejendommen er
tinglyst sognegårdspligter. PM har fået udskrift fra tingbogen, der viser at det er
der ikke på Bøgeskovhallen. Vi må erkende at tilskud derfor er uopnåeligt.

KP

07.

Vedligeholdelsesgennemgang af hallen
Fortsættelse fra sidste møde.
PSJ har udarbejdet oversigt over påtænkte vedligeholdelsesarbejder. Oversigten vil blive
omdelt på mødet.
Der er rette kontakt til Egeskov VVS og Blik mht. reparation af sålbænke og sterninddækninger. Arbejdsgennemgang ikke foretaget pt.
Der er rettet henvendelse til Torben ”murer” om udbedring af fuger i nogle mindre arealer
af det udvendige murværk. Arbejdsgennemgang ikke foretaget pt.
Ref. : Kopi af den tekniske gennemgang omdelt og kommenteret. Det besluttedes, at de
arbejder der i skemaerne er mærket 1, har førsteprioritet, dvs. at disse arbejder
kan igangsættes, idet en manglende udbedring kan medføre store udgifter senere.
Der er bl.a. tale om vandindtrængning ved sålbænke og utætte flisefuger.

Alle

08.

Støtteforeningen.
1. Sidste nyt om reklamer.
-Pjedsted El ?
-Ford ?
-Sportmaster v. Østergård Sport.
-øvrige ??
2. Halvårsregnskab for Støtteforeningen. Omdeles på mødet.
Drøftelse af en omlægning af midlerne mht. bedre forrentning !
3. Hvervekampagne ved ”Sommersjov i Bøgeskov”, lørdag d. 11. august 2007. Drøftelse
af forløb mv. Hvordan bevarer vi en løbende medlemstilgang ??
4. Andet.
Ref. : ad 1 Der er indgået reklameaftale med Ford, Vejlevej – med Pjedsted EL –
tømrerfirmaet Larsen og Kock – Skoda, fredericia – samt Østergård Sport.
ad 2 Halvårsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt. Det drøftedes at
omlægge bankkontiene med henblik på bedre forrentning af midlerne. Aftalt
at BN kontakter PM desangående.
ad 3 Godt arrangement der resulterede i 44 indmeldinger, hvilket er meget flot.
Bl.a. blev der fortalt at denne støtteforening ikke er de gamle TGI-støtter.
BN orienterede om hans deltagelse i et kommende HB-møde, hvor budskabet
om Bøgeskovhallens Støtteforening skal sælges.
Aftalt at BN og PSJ koordinerer og igangsætter husstandsomdelingen af
folderen.

BN
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09.

Bøgeskovhallens hjemmeside
JCK vil orientere om stade for hjemmesiden, idet den umiddelbart efter mødet påregnes
åbnet.
Derudover skal Jan have taget billeder af bestyrelsen samt inspektørparret, med henblik
på at indsætte disse på hjemmesiden.
Ref. : JCK gennemgik hjemmesideudkastet. Dette godkendt, således at den efter
kommende møde med Peter Riis Hansen kan lægges ud på nettet.
Fotos blev taget (ekskl. PM), disse indsættes på siden. Eneste ”hængeparti” er
PLANBOOK. Det aftaltes at inspektøren fremskaffer ny CD. Peter Riis Hansen har
lovet at hjælpe med opsætning mv, idet der skal etableres kopi til hjemmesiden.

JCK

10.

Alle

Eventuelt.

Ref. : Intet.
11.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes Onsdag den 17. oktober 2007 kl. 18.30.

Referent : Poul Skovmark Jørgensen
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