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Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 13. August kl. 18.30
01.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 11. juni 2008.
Ref.: Referatet godkendt.
PSJ

02.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Ny kontraktoversigt 01.09.2008 til 31.08.2009, modtaget fra Fa. Kommune.
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

PC

Ref.:

B)

Meddelelser fra inspektøren.
1) Aflysninger i 2008 ?
2) Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3) Flisearbejder i omkl. 3. (er netop udført – ca. 13000 kr. inkl. m.)
4) Urinaler mv. i herretoilet v. hovedindgangen ?
5) Udskiftning af lysrør i hallen (i efterårsferien – ca. 7500 ekskl. m.).
6) Maling af højttalere (pågår – er ordret).
7) Rensning af tagrende mod øst.
8) Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
9) Andet.
ad 1
Ingen
ad 2
Intet
ad 3
Udført
ad 4
Udsat indtil videre
ad 5
Som angivet
ad 6
Ordret
ad 7 & 8
Pågår

03.

Årsplan 2008-2009.
Bemærkninger til den tidligere udsendte årsplan for 2008-2009.
Ref.: Ingen bemærkninger.

PSJ

04.

Hallens økonomi.
PM
På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.
Ref.: PM omdelte oversigt og kommenterede denne. Budgettet følges; dog er vedligeholdelseskontiene spændt for, men det modsvares dog af mindreudgifter på
energikontiene.
05.

Udlejningskontrakt med TGI.
PSJ
Udlejningskontrakt med TGI forventes indgået inden længe. På mødet vil PSJ orientere
om de kendte ønsker fra TGI om deres ønsker for den kommende sæson, herunder
fremlægge hallens ugeplan for 2. Halvår 2008.
Fra TGI’s side er der derudover ønske om at leje mødelokale 3 til spinning.
Idet der ikke er en udlejningspris for hallens mødelokaler, ønskes det drøftet hvad en
sådan skal være. Det kan samtidigt oplyses, at vi ikke har yderligere kendskab til hvilke
og hvor mange spinningmaskiner der er tale om, og hvorledes disse tænkes opmagasineret.
Vil en hel eller delvis blokering af lokalet som mødelokale give anledning til problemer ?
Ref.: Der var enighed om, at en udlejning af et eller flere mødelokaler ikke er muligt,
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idet vi så blokerer for udlejningen til møder, generalforsamlinger mv. Det er vigtigt
at Bøgeskovhallen bibeholdes som mødested for hele sognet.
Det blev endvidere godkendt at vi søger ugerne 42 og 7 friholdt af idrætsaktiviteter.
06.

Etablering af PROFIBER.
Efter kontakt med Profiber Erhverv kan det oplyses, at erhvervsvirksomheder alene er
omfattet af en bredbåndsforbindelse. Hvad angår tv-signal kan dette kun ske via eksempelvis Viasat eller lignende.
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

07.

Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen
Status :
1. etablering af handicaptoilet mv.
2. pladsfordelingsplaner.
3. tagrenovering.
4. nøgleplan.
5. renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
6. renovering af udvendige arealer mod vest.
7. vedligeholdelse af grønne arealer.
8. renovering af skydekælderen (er påbegyndt og godt i gang).
9. gummilister ved porte.
10. istandsættelse af M2 efter udlejning til Bøgeskov Skole og M3 (maling samt
gulvafslibning og –lakering).
Ref.: ad 1 til 5
PSJ har afholdt møde med ark. Thomas Thomsen desangående. Aftalt
at et oplæg omkring handigkapforhold er klar til oktober måned.
Tagrenovering i 2009. Øvrige forhold forventes klar i den mellemliggende periode.
ad 6 & 7
Møde afhold med ark. Finn Andersen. Forslag til renovering af udendørsarealerne aftalt klar til det ordinære møde i oktober.
ad 8
Er godt i gang og forløber planmæssigt.
Ad 9
Grundet sygdom bliver arbejdet formentligt overdraget Jan Fisker.
Ad 10
Der er foretaget gennemgang af lokaliteterne. Skolen bidrager med i
alt 13.500 inkl. moms, og omfatter maling af lokalet samt ½ af udgifterne til en gulvafslibning og efterfølgende lakering. Der foretages
intet i M3 indtil videre.
PSJ

08.

Hallens energiforbrug
PSJ vil på mødet gennemgå det opdaterede forbrugsskema (vedlagt).
Ref.: Energiforbruget stadig i den lave ende. Inspektøren har foretaget ekstra kontrol,
og konstateret at der er vandtab, muligvis fra utætte pakninger. Efterfølgende
bliver disse udskiftet.
PSJ

09.

Støtteforeningen.
1. Halvårsregnskab 2008. Vil af BN blive udleveret og kommenteret på mødet.
2. Andet.
Ref.: Halvårsregnskab omdelt og gennemgået af BN. Dette godkendt. Pt. 157 betalende
medlemmer.

BN

10.

Eventuelt.

Alle
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Ref.:

BN : Børge Nielsen har fået følgende mail-adresse : stenten@hotmail.com.
PM : Ordensreglerne er lamineret via PM. Inspektøren foranlediger de gamle
nedtaget og nye opsat.
JCK: Oplæg til nye spilleregler omdelt og kommenteret. JCK lader trykke 200
eksemplarer, der efterfølgende omdeles til lejerne. Hallen betaler farvepatroner og papir.
PSJ: Har modtaget positiv tilbagemelding fra Dansk Kennel Klub om arrangearrangementet i maj 2009. Der var enighed om at deres ønsker skal
konkretiseres inden endeligt tilbud kan udarbejdes.

11.

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 8. Oktober 2008 kl. 18.30.

PSJ
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