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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 29. august 2017, kl. 16.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte deltagere 

SFS:   Kurt Petersen (KP) – formand og Arne Christensen (AC). 

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA). 

Afbud:   Jan Reinhold (JR) - Ferie. 

 

2. 0 Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra den 23. maj er godkendt på det ekstraordinære møde den 21. juni 2017. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4.0 Punkter til behandling: 

 

4.1 Budgetopfølgning juli 2017 

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål. 

På indtægtssiden er der en negativ afvigelse på samtlige konti, med undtagelse af 

tilskuddet fra Fritid, men halinspektøren er fortrøstningsfuld, og forventer at der 

rettes op herpå - i sidste halvår af 2017. 

På udgiftssiden balancerer medarbejderlønningerne, og der er gennemgående en 

positiv afvigelse på hovedtallene. 

 

4.2 Fortsat medlemskab af HI 

Argumenter for og imod forsat medlemskab af Halinspektørforeningen blev vendt 

i relation til ansættelse af nye medarbejdere i 2018. 

Konklusionen blev, at vi fastholder medlemsskabet af HI. 

 

4.3 Annoncering efter nye medarbejdere 

Annoncering efter nye medarbejdere til Vesthallen i 2018 blev indgående drøftet og 

følgende blev besluttet: 

Formanden søger råd hos de lokale dagblades annoncekonsulenter, for at få faglig 

assistance hertil, samt finde ud af hvornår de skal indrykkes og hvad det koster. 

Halinspektøren tager en tilsvarende samtale med Halinspektørforeningen. 

Formand og halinspektør kommer med oplæg til de to annoncer til næste møde. 

 

4.4 Forpagtningsaftaler 

Forpagtningsaftalerne blev gennemgået, kommenteret og godkendt. 

Formanden blev bemyndiget til at underskrive aftalerne på bestyrelsens vegne. 

  

4.5 Tillæg til lejekontrakten 

Tillægsaftalen blev gennemgået og godkendt, og underskrives efterfølgende af de 

to formænd. 
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5.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

5.1 Bilagsgennemgang 

Formanden har gennemgået hallens bilag for det første halvår af 2017, og har 

ingen kommentarer hertil.  

 

5.2 Møde med sparringsgruppen 

Møde med sparringsgruppen afholdes den 25. september i Sørbyhallen, hvor emnet 

er de selvejende hallers fremtid. 

Sparringsgruppen består af Lena Lund Pedersen/Sørbyhallen, Inge Find/Skælskør-

hallen, Arne Christiansen/Dalmosehallen og Kurt Petersen/Vesthallen. 

 

Halinspektøren 

 

5.3 Vedligeholdelse af hallen 

Ny foldeport monteret i uge 26. 

Alarmer, udendørs kontakt og kabler blev af- og genmonteret. 

4 kameraer til udendørs videoovervågning er opsat. 

Dobbelt dør ”Indgang B”, og ny dør ved skoleindgang er udskiftet. 

Ny gulvvaskemaskine Ganzow er indkøbt. 

Tress har monteret bøsninger og istøbt rør for boksering i gymnastiksal 1. 

Der er oplagt 100 mm Rockwool batts som vindbrædt under ingeniørgangen. 

Nye loftplader og lamper blev nedtaget og opsat igen efter isoleringen. 

Fuger i glasstensvægge i omklædningsrum 1 er fræset op, og nye fuger er 

etableret. Der er tale om hærværk fra boksernes side. 

 

5.4 Vandskader efter skybrud 

Det dobbelte skybrud den 30. juli medførte, at der trængte 400 liter vand ind på 

halgulvet mod scoringsanlægget, samt i værkstedet. 

Vandet blev suget op, og der blev opsat 3 affugtere. 

Der blev ligeledes konstateret vand på 45 m2 parketgulv i gymnastiksal 1, der skal 

udskiftes. Vandet kom ned via defekte inddækninger omkring ovenlysvinduerne. 

Affugter blev flyttet fra værkstedet til gymnastiksal 1. 

Værkstedet blev ryddet, og i den forbindelse blev masonitplader og stole sorteret. 

Der blev kasseret 200 masonitplader og 50 stole. 

Vandskaderne er anmeldt til forsikringsselskabet via Assurance Consulting. 

Alt det kasserede materiel blev fyldt i en affaldscontainer, og de 3 regnvandsbrønde 

bag hallen blev renset og spulet. 

SBK´s container er nu flyttet hen til den plads som der var aftalt tidligere. 

 

5.5 Udbetaling af driftstilskud 

Halinspektøren konstaterede den 17. juli, at hallens driftstilskud for 2. halvår ikke 

var udbetalt rettidigt. Der blev rykket herfor hos Fritid, men mailen kom retur med 

en meddelelse om, at de ansvarlige herfor var på ferie og kom tilbage 1. august. 

Derfor blev Ole Friberg inddraget, for at høre om han kunne hjælpe os, men svaret 

var, at han ville forelægge vor mail for sine kollegaer når de kom tilbage fra ferie. 

Mailen blev herefter fremsendt igen nu med cc: til Troels Christensen, og så blev 

tilskuddet udbetalt den 27. juli 2017. 

Christian Abildgaard er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at vi betragter 

den manglende udbetaling, som en misligholdelse af den indgåede aftale. 

Christian har meddelt, at fremtidige udbetalinger er lagt i faste rammer. 
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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. 

  

 

Med venlig hilsen 

Kurt Petersen 

Formand 

 

Referat er udsendt via mail den 6. september 2017 

 

 

 

 

 

 

Referatet fra den 29. august er godkendt den 24. oktober 2017 

 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / Formand 

 

__________________________     __________________________ 

     Jan Reinhold           Arne Christensen 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jimmy Nielsen 


