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Bøgeskovvej 37 C
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Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 15. April 2009 kl. 18.30 i
mødelokale 1.
Der var afbud fra Kjeld Pedersen.
1.

Konstituering
Konstituering for såvel Bøgeskovhallen som for Bøgeskovhallens Støtteforening.
Ref. : Nuværende konstituering fastholdes.

PSJ

2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 4. februar
2009.
Ref. : Referatet godkendt.

PSJ

3.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1.
ntet.

Meddelelser fra inspektøren.
1.
flysninger i 2009 ?
2.
eparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3.
andtab i varmeanlægget ?
4.
ontering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
5.
tablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
6.
dvendig kloak ?
Ref. : ad 1 og 2
Intet at bemærke.
ad 3
Årsag ukendt, men tilsyneladende intet merforbrug i øjeblikket.
ad 4
Pågår
ad 5
Pågår
ad 6
Der var tilsyneladende kun tale om en lokal sætning. Kloaken
intakt.

PC

B)

4.

Årsplan 2009-2010.
PSJ
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2009-2010.
Ref. : Pt. Intet at bemærke.
5.

Hallens åbningstid for 2. halvår 2009 og 1.halvår 2010
Hallens åbningstid for 2. Halvår 2009 og 1.halvår 2010, ønskes drøftet, bl.a. med henblik
på de kommende drøftelser med TGI om ny kontrakt for 2009-2010.
PSJ har ladet udarbejde forslag til drøftelse. Forslaget vedhæftet i form af to filer.
Ref. : Forslaget godkendt.
PSJ
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6.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Gennemgået af PAM. Budgettet følges.

PM

7.

Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen.
Status vedrørende :
1.
agrenovering (nu udsat indtil videre til 2010)
Ref. : Intet nyt at bemærke.

PSJ

8.

Henvendelse fra Bøgeskov Skole om evt. påmaling af pile.
Pt. intet nyt .
Ref. : Intet nyt at bemærke.
PSJ

9.

Henvendelse fra Keld Vestergaard om leje af hallen udenfor kontraktperioden.
PSJ
PSJ har modtaget en henvendelse fra Keld Vestergaard om leje af hallen én gang
ugentlig i perioden 1. Maj til ca. 25. Juni (skolernes sommerferie begynder).
Keld anfører, at det drejer sig om drengene i 1. til 5.klasse, og eksempelvis i tidsrummet
15.30 til 18.00, på en dag der ikke kolliderer med fodbold.
Der er rettet henvendelse til fodboldafdelingen, for oplysning om deres påtænkte
træningstider, idet ønsket muligvis kun kan opfyldes ved at anvende en ugedag uden
aktivitet i eller udenfor hallen. Det er herfra meddelt, at træning i dette år foregår på
tirsdage og torsdage. Dette har jo indflydelse på halinspektørens arbejdstid.
Endvidere er vore udlejningsregler således, at udlejning minimum omfatter 4 timer på
hverdage.
Det ønskes drøftet, hvorvidt det er muligt at opfylde ønsket, og i givet fald under
hvilke betingelser.
Ref. : Ud fra den personalemæssige og økonomiske situation, kan vi tilbyde dem
tirsdage og torsdage i tidsrummet 16.00 til 20.00, og omfattende perioden 1.april
til 31. august, dog ekskl. skolernes sommerferieperiode.
10.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema. Kopi vedlagt.
Ref. : Energiforbruget holdes stadig lavt og følger stort set sidste års forbrug.

PSJ

11.

Støtteforeningen.
-Sidste nyt om reklamer mv.
-Reaktioner fra generalforsamlingen.
-Andet.
Ref. : -Enkelte omflytninger af pladerne inde i hallen. Egeskov VVS erstattes af tømrerfa.
Larsen og Koch.
-Generalforsamlingen flyttes foreløbig frem til kl. 19.00. Hvorvidt datoen skal
ændres drøftes på et senere møde. Såfremt der bliver tale om marts måned, skal
dette ske via en vedtægtsændring, hvorfor det tidligst kan ske i 2011.

BN

12.

Ansøgning til SAHVA Fonden om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i Bøgeskovhallen.
PSJ
Status
Ref. : Intet nyt i sagen. Forventes behandlet af fonden på et møde ultimo april måned.
13.

Eventuelt.

Alle
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Ref. : Intet.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 10. juni 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.
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