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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 23. maj 2017, kl. 15.30. 

 

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. 

Bestyrelsen havde inviteret halinspektør Erik Winsig vedrørende drift af Slagelse Hallen. 

 

2. 0 Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra den 4. april 2017 blev godkendt og underskrevet efterfølgende. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Punkt 4.6 vedrørende ny forpagtningsaftale blev strøget af dagsordenen, idet der ikke 

var kommet en tilbagemelding fra cafeteriaforpagteren – formanden rykker herfor, 

og bestyrelsen orienteres efterfølgende via mail. 

 

4.0 Punkter til behandling: 

 

4.1 Budgetopfølgning primo 2017 

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål. 

Under indtægter på konto 512 – Klubber m.fl. er der en negativ afvigelse. 

Under udgifter konto 160 – Energi, 299 – Vedligeholdelse, 349 – Rengøring og 

498 – Adm. Omkostninger er der en positiv afvigelse, idet forbruget ligger 

væsentligt under budget i f. t. de 5 måneder der er gået. 

 

4.2 Budget for 2018 

Halinspektøren, der havde udarbejdet budgettet, gennemgik hovedtallene, 

kommenterede nogle få konti og besvarede relevante spørgsmål. 

Konto 399 – Total lønninger øges med ca. 26.000 kr. 

Budgettet blev herefter godkendt og fremsendes til Fritid i h. t. aftale. 

 

4.3 STATUS på investeringer og vedligeholdelsesopgaver 

Af de i regnskabet afsatte midler på 150.000 kr. mangler der nu bare den nye port 

i endegavlen til 36.700 kr. 

Tilbud på etablering af de tre træningsbokseringe blev endnu engang diskuteret, 

og det blev igen besluttet, at de nagelfaste ting betales af Vesthallen, og at SBK 

investerer i det øvrige grej, herunder finder en billigere leverandør. 

 

4.4 Ansættelse af to nye medarbejdere 

Strategi og procedure blev gennemgået og i den forbindelse blev et par punkter 

tilrettet. 

Punkt 1 b. ændres til ”Udbetales som ferieløn ved aftrædelse” og punkt 2 d. 

”I prøvetiden udbetales ikke pension”. 

Punkt 2 og 5 er stadigvæk åbne for debat, hvilket sker den 21. juni 2017. 
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Under dette punkt havde halinspektør Erik Winsig stillet sig til rådighed for 

spørgsmål vedrørende Slagelse Hallens driftsform med en halinspektør og fem 

halassistenter, som fremover benævnes medhjælpere. 

Der var mange afklarende spørgsmål som Erik beredvilligt besvarede. 

 

4.5 Leje af hallen 

Det blev hurtigt besluttet, at timeprisen for leje af hallen skulle reguleres og træde 

i kraft med omgående virkning. 

Priserne hæves som følger: 

Leje af hallen til sportslige formål ændres fra 350 kr. til 400 kr. 

Leje af hallen til kommercielle formål ændres fra 450 kr. til 500 kr. 

Leje af gymnastiksal 1 ændres fra 175 kr. til 200 kr. 

 

4.6 Aktivitetsliste 2017/2018 

KFT-udvalget har via Fritid bedt om, at få registreret de ikke skemaplanlagte 

bookninger på tilsendte aktivitetsliste - i tidsrummet 15. august 2017 til 1. august 

2018. 

 

5.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

5.1 Intet nyt 

Formanden havde ikke yderligere at tilføje til dagsordenen.  

 

Halinspektøren 

 

5.2 Overenskomst mellem HI og KL 

Overenskomsten med HI tages op på det ekstraordinære møde den 21. juni 2017. 

 

6.0 Opgaveoversigt 

6.1 Opgaveoversigten bliver udsendt sammen med referatet, så bestyrelses-

medlemmerne kan følge med i hvilke opgaver der løses, og måske mere vigtigt, 

de opgaver der ikke er udført, samt nye terminer herfor. 

 Under pkt. 081 blev det oplyst, at der er udarbejdet en ny APV, som skal 

forelægges formanden til godkendelse, og bestyrelsen orienteres herom på 

kommende møde. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Petersen 

Formand 

 

Referat er udsendt via mail den 1. juni 2017 
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Referatet fra den 23. maj er godkendt den 21. juni 2017 

 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / Formand 

 

__________________________     __________________________ 

     Jan Reinhold           Arne Christensen 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jimmy Nielsen 


