Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
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Halinspektør 75957735
hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 8. Oktober kl. 18.30, i M2.
Alle mødt.
01.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 13. August 2008.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

02.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1) Som meddelt via mail er kontrakten med Dansk Wrestling opsagt som følge af
misligholdelse af denne.
2) Orientering vedrørende Dansk Kennel Klubs forespørgsel om afholdelse at
arrangement ved Bøgeskovhallen i dagene 1.-3. Maj 2009.
Der henvises til den af PSJ udsendte mail.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
1) Aflysninger i 2008 ?
2) Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3) Udskiftning af lysrør i hallen (i efterårsferien - uge 42 - ca. 7500 ekskl. m.).
4) Rensning af tagrende mod øst (i efterårsferien - uge 42 - sammen med
udskiftning af lysrør i hallen).
5) Maling af højttalere (pågår – er ordret – 875 kr. inkl. m.).
6) Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
7) Etablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
8) Andet.
Ref. : ad 1 Intet.
ad 2 -Varmeanlægget taber vand. Kim er koblet på sagen.
-Toilet udskiftet. Betales af forsikringen.
ad 6 Etableres i uge 43 hvor også lågen ved containerpladsen fastgøres.
PC

B)

03.

Årsplan 2008-2009.
Bemærkninger til den tidligere udsendte årsplan for 2008-2009.
Ref. : Intet at bemærke.

PSJ

04.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.
Ref. : PM omdelte økonomisk oversigt og kommenterede denne.
Indt. : -øget omsætning v. selskabslokalet
Udg : -øgede vedligeholdelsesudgifter
-mindre energiudgifter
-øgede lønudgifter, idet vi skal bekoste John Jørgensens feriepenge
(20-25.000 kr.)
Som følge af specielt de øgede vedligeholdelsesudgifter, kan det blive nødvendigt
at Støtteforeningen yder tilskud.

PM
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05.

Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen
Status :
1. etablering af handicaptoilet mv.
2. pladsfordelingsplaner.
3. Tagrenovering (udsat indtil videre til 2009)
4. nøgleplan.
5. renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
6. renovering af udvendige arealer mod vest.
Det forventes at der på mødet kan forelægges et forslag fra Finn Andersen til
drøftelse.
7. vedligeholdelse af grønne arealer.
8. renovering af skydekælderen (er påbegyndt og godt i gang).
9. gummilister ved porte. (Arbejdet er udført)
Ref. : ad 1 Forslag fra ark. Thomas Thomsen modtaget. Der henvises til det af PSJ
udsendte notat.
Forslaget indeholder ombygning af de 2 toiletter ved skytteindgangen,
etablering af en lift ind til hallen samt etablering af automatiske døroplukkere
ved hovedindgangen. Idet toiletforslaget ikke kan opfylde de nugældende
mål, besluttedes det, at PSJ kontakter Annette Giesow med henblik på at få
en tilkendegivelse af, om arealforholdene er acceptable, hvilket er en forudsætning for at vi kan arbejde videre med sagen.
ad 2 Er færdig og vil blive forelagt brandmyndigheden til godkendelse.
ad 4 Er færdig.
ad 5 Udsat indtil videre.
ad 6 PSJ forelagde et ideoplæg fra Finn Andersen. Det blev besluttet at anmode
FA om et overslag for arealet ud for hallens cafeteria, idet vi hellere vil have
Terrassen overdækket, end en overdækning umiddelbart nord for hovedindgangen.
ad 7 Udsat indtil videre.
PSJ

06.

Henvendelse fra Bøgeskov Skole om evt. påmaling af pile
Der henvises til den udsendte mail angående evt. påmaling af pile på hallens
parkeringsplads.
Det ønskes drøftet, hvorvidt vi kan medvirke hertil, og evt. under hvilke
betingelser.
Ref. : Det blev besluttet at sige ja til at skolen henvender sig til kommunen om
etablering af pile på hallens parkeringsplads, idet det bemærkes
at Bøgeskovhallen ikke kan deltage økonomisk hertil,
at intet arbejde udføres på arealet uden forudgående accept fra bestyrelsen,
at bestyrelsen holdes løbende orienteret.
Samtidigt bemærkes at skolens og øvrige institutioners brug af parkeringspladsen
må forudsætte, at også disse fremover vil deltage i betalingen af pladsens
vedligeholdelsesomkostninger.
PSJ

07.

Hallens energiforbrug
PSJ vil på mødet gennemgå det opdaterede forbrugsskema (vedlagt).
Ref. : Energiforbruget er stadig lavt og følger stort set sidste års forbrug.
PSJ

08.
BN

Støtteforeningen.
1. Reklamer.
2. Kontingenter
Side 2
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3. Andet.
Ref. : ad 1 Een udestående reklame. Øvrige har betalt til tiden.
ad 2 Enkelte restanter tilbage. Disse slettes.
ad 3 Intet
09.

Eventuelt.

Alle

Ref. : PSJ -foreslår der foretages ny vedligeholdelsesgennemgang af Bøgeskovhallen, i
lighed med den der blev gennemført i 2007. Dette godkendt. Gennemgangen
foretages af inspektøren, JCK og PSJ.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 3. december 2008 kl. 18.30.
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