Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Dato : 29.05.2007

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
Tlf.75957735

_____________________________________________________________________________________________

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, Onsdag den 13. juni 2007 kl. 18.30
Afbud fra Palle Mogensen og Kjeld Pedersen.
Inspektøren deltog i punkterne 1 til 10 inkl.
01.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 11. april 2007.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

02.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst :
1. PC og PSJ har deltaget i et et-dags-kursus i "Planbook". Programmet vil blive
implementeret sammen med vores hjemmeside.
2. JCK og PSJ havde aftalt møde med Philip fra Computer Care om vor nye
hjemmeside den 17. april kl. 16.00. Samme dag udsatte Philip mødet to
gange. Dette resulterede i at vi (JCK og PSJ) meldte tilbage at vor
tålmodighed var opbrugt – nu var der gået ¾ år uden noget resultat, endsige et
oplæg, så vi meddelte ham at vi anså samarbejdet som værende ophørt. Vi
har efterfølgende truffet aftale med Peter Riis Hansen, Egeskov, om
opbygning af hjemmesiden. Første møde er afholdt, og oplæg forventes klart i
uge 24.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

PC

B)

Ref. : ad 1.
ad 2.
ad 3.

ad 4.
ad 5.
ad 6.
ad 7.
ad 8.

Meddelelser fra inspektøren.
1) Aflysninger i 2007 ?
2) Reparationsarbejder siden sidst ?
3) Nyt om telefonen ?
4) Nyt om Falckabb. ?
5) Tilbud på udskiftning af de grønne facadeplader (John Knudsen).
6) Pillefyr ?
7) Emner til reklameaftaler ?
8) Andet.
Ingen.
Lågen ved containerpladsen er udskiftet.
Ikke afklaret endnu. JCK orienterede om fa. TELMORE. Aftalt at vi skal have
erstattet fastnet-telefonen med en mobil, der har sim-kort med hallens nr.
(75957735). Aftalt at PC undersøger og anskaffer en mobiltelefon og sim-kort
jfr. ovenstående.
Opsigelse kan tidligst foretages til 31.10.07. Nuværende abb. opsiges og
erstattes med abb. på forbindingssager. Pris 700 kr./år.
Der henvises til gennemgangen af hallen og reparationslisten (under
udarbejdelse).
udsat indtil videre.
Aftalt at PC kontakter El-gården i Pjedsted desangående.
Huller i asfaltbelægningen på den sydlige parkeringsplads. Aftalt at PSJ
kontakter asfaltfirma om reparation.
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03.

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

04.

Hallens regnskab 2007.
PM
På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.
Ref. : Fra PM var modtaget besked om at budgettet følges. Der var kommet penge retur
fra TRE-FOR på el, vand og varme for 2006 (erindres af PSJ til ca. 30.000 kr.) Ellers
intet.
05.

Udendørs navneskilte
KP & PC Resultat af undersøgelserne om opsætning af nye navneskilte.
Ref. : PC fremlagte forslag fra skiltemageren. Pris ca. 4000 kr. + moms. Godkendt og
efterfølgende ordret.
06.
Hallens energiforbrug
Ref. : Referatet godkendt.
Ref. : Opdateret skema runddelt. Energiforbruget er stadig for nedadgående i forhold til
tidligere.
07.

Tilskud til forsamlingshuse
KP vil fortsætte orienteringen om drøftelserne med forvaltningen desangående.
Ref. : Udsat til næste møde.

KP

08.

Vedligeholdelsesgennemgang af hallen
Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde afsluttes mødet med en gennemgang af halkomplekset med henblik på at få et samlet overblik over fremtidige vedligeholdelsesarbejder, idet det vurderes at der flere steder trænger til oprustning.
Ref. : Efter mødet foretoges en rundgang i hele komplekset, hvor diverse
reparationsarbejder mv. blev noteret.
PSJ udarbejder oversigt til efterfølgende drøftelse. Enkelte arbejder vil dog blive
igangsat, bl.a. for at modvirke vandindtrængning.
Alle

09.
Alle

Eventuelt.

Ref. : PSJ : -Vore luftfotos af hallen modtaget. I forbindelse hermed tilbydes
et"lærredsfoto" (50x75 cm) til en pris af 3000 kr. som evt. kan ophænges i
hallens cafeteria. Der var stemning for et sådant billede. Aftalt at JCK
beskærer et af billederne, mailer det til PSJ, der bestiller hos leverandøren.
-PSJ havde deltaget i et møde hvor vinderprojektet for skole, børnehave mv.
blev fremlagt. Det komnstateredes at der ikke er nogen form for forbindelse
med sognets øvrige foreninger og ej heller Bøgeskovhallen. Dette var
forventeligt.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes Onsdag den 8. august 2007 kl. 18.30 (menu ?).

Referent : Poul Skovmark Jørgensen
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