Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 24. maj kl. 16.00.
1.0

Konstatering af fremmødte deltagere
SFS:

Kurt Petersen (KP) – formand, Jan Reinhold (JR) og Arne Christensen (AC).

SBK:

Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jimmy Nielsen (JN).

Hallen:

Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud:

Ingen.

Formanden bød velkommen til mødet, med en specielt velkomst til Jimmy Nielsen,
og takkede samtidig Michael Hjorth for bestyrelsesarbejdet i de forgangne to år.
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsens primære arbejdsopgave er, at
varetage Vesthallens tarv, hvilket går forud for de to foreningers interesser.
2. 0 Godkendelse af sidste referat
Referatet fra den 29. marts 2016 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Budgetopfølgning – maj 2016
Halinspektøren gennemgik hovedtallene, kommenterede de få konti som udviste
væsentlige afvigelser og besvarede relevante spørgsmål.
Der er på nuværende tidspunkt et overskud på 518.330 kr., og hallens likviditetsunderskud er nu rettet op, så Fritid ikke skal anmodes om en tidligere udbetaling
af tilskud i juni og december.

4.2

Overarbejdspukkel
Medarbejdernes forslag, til en økonomisk afvikling af den akkumulerede overtid i
perioden 2010 – 2016, og fremadrettet indtil medarbejdernes arbejdsophør, blev
diskuteret indgående.
Det blev besluttet:

4.3

-

At formanden udarbejder et aftaleforslag til bestyrelsesmødet i august.

-

At bestyrelsen tænker kreative tanker vedrørende en anden måde at organisere
arbejdet i hallen på, arbejdsopgaver der kan outsources, besparelser i driften
mv. – You name it.

-

At medarbejderne fremkommer med dato for arbejdets ophør/sidste arbejdsdag.

Budget 2017
Halinspektøren, der havde udarbejdet budgettet, gennemgik hovedtallene,
kommenterede nogle få konti og besvarede relevante spørgsmål.
Budget 2017 er udarbejdet på grundlag af det tilskud hallen fik sidste år, med en
fremskrivning på 2 %, idet vi på nuværende tidspunkt er uvidende om det
kommunale tilskud for 2017 – se punktet nedenfor.
Budgettet fremsendes til Fritid i h. t. aftale herom.

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

4.4

Ny tilskudsordning/driftsaftale
Oplæg og notat fra mødet med Fritid og Slagelse Kommune om en ny
tilskudsordning/driftsaftale er udsendt umiddelbart efter det afholdte møde den
12. april 2016.
Formanden orienterede fra mødet – i særdeleshed de punkter der havde særlig
interesse for hallerne, herunder processen, reduktion af tilskud til de selvejende
haller på 800.000 kr., høringsfasen mv.
Det eneste vi kan gøre nu er at afvente resultatet af behandlingen i KFT-udvalget
og oplægget til en ny driftsaftale.

5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Ansættelse af nye medarbejdere
Halinspektøren oplyste, at hallens to medarbejdere har revurderet deres arbejdssituation, og tilbød bestyrelsen, at fortsætte deres ansættelse frem til medio 2018.
Dette gav anledning til en diskussion om det betimelige i, at begge medarbejdere
forlader jobbet samtidig, eller det skulle ske med et halvt års forskydning.
Dette drøftes igen på kommende møde.

Halinspektøren
5.2

Vedligeholdelse i sommerperioden
Den eneste vedligeholdelsesopgave der er planlagt – er etablering af handicap
rampen ved hallens indgang, som hallen fik et tilskud på 20.000 kr. af bedømmelsesudvalget under Fritid.

6.0

Opgaveoversigt
6.1

Opgaveoversigten bliver udsendt sammen med referatet, så bestyrelsesmedlemmerne kan følge med i hvilke opgaver der løses, og måske mere vigtigt,
de opgaver der ikke er udført, samt nye terminer herfor.
Med venlig hilsen
Kurt Petersen
Formand
Referat er udsendt via mail den 7. juni 2016

Referatet fra den 24. maj 2016 er godkendt den 30. august 2016

__________________________
Kurt Petersen / Formand
__________________________
Jan Reinhold
__________________________
Niels Mortensen

__________________________
Arne Christensen
_________________________
Jimmy Nielsen
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