Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 29. maj 2018, kl. 16.30.
1.0

Konstatering af fremmødte deltagere
SFS:

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

SBK:

Jimmy Nielsen (JN).

Hallen:

Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud:

Niels Mortensen (NM) - ferie.

2. 0 Godkendelse af sidste referat
Referatet fra den 20. marts blev godkendt og underskrevet.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Budgetopfølgning ultimo maj
Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.
På vedligeholdelseskontoen har der været nogle ekstraordinære omkostninger til
indkøb af nye bander, EL attest for nødbelysning og nye masonitplader til gulvet
- i størrelsesordenen 46.000 kr.
Herudover har forsikringsselskabet indbetalt yderligere 23.348 kr. i f. m.
vandskaden, og der mangler fakturaer for gasleverandørerne, men ellers giver
balancen ikke anledning til yderligere kommentarer.

4.2

Råd fra Deloitte
a. Med hensyn til ændring af regnskabspraksis, så blev det besluttet at regnskaber
fremadrettet ikke revideres, men der udarbejdes et udvidet regnskab.
Det giver også en besparelse på 20 % svarende til 5.000 kr. per år.
Der skal som konsekvens heraf rettes i Vesthallens vedtægter. Halinspektøren
kontakter revisor for at få teksten i § 11 på plads til næste møde.
b. Afskrivningsperiodernes længde ændres ikke, idet der er dannet præcedens
herfor.
c. Egenkapitalen opskrives til 3,9 million, så Vesthallen har en positiv egenkapital
hvilket også er mere retvisende. Halinspektøren taler med revisor herom.
d. Halinspektøren udarbejder en backupprocedure, der skal sikre at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

4.3

Gulv i gymnastiksal 1 og nye stolper
Etablering af de 3 bokseringe i gymnastiksal 1 har skab problemer for parketgulvet,
der skiller ad/forskydes, idet stolperne ikke passer i de nedsatte bøsninger.
For at løse dette problem, så har halinspektøren bestilt 8 stolper der passer til
bøsningerne ved Tress, og disse skal forstærkes ved et wiresystem til aflastning.
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4.4

Reception for medarbejdere
Efter en kort debat, blev det besluttet at afholde en reception for afgående og
nye medarbejdere – lørdag den 15. september 2018 kl. 11.00 – 14.00.
Halinspektøren udarbejder en gæsteliste til bestyrelsen, og formanden tager
kontakt til cafeteriebestyreren vedrørende mad og pris herfor.

5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Ansøgning om nyt halgulv
Formanden ansøger Realdania om tilskud til et nyt gulv i hallen og gymnastiksal 1.

5.2

Annoncering efter medarbejdere
Annonceringsplanen er gennemført planmæssigt.

Halinspektøren
5.3

Brandeftersyn
Ved brandeftersyn den 21. marts blev der udstedt 3 påbud:
-

Den midterste flugtvejsdør ved hovedindgangen var låst.
Branddøre blev holdt åbne med tov og kiler.
Manglende skiltning af branddøre.

Halinspektøren sørger for at disse forhold bringes i orden i h. t. rapporten.
5.4

Flagstang med antenne
Aftalen med Skel.dk/SK Service er underskrevet, hvilket indebærer at der rejses
en 14 meter antennemast med flag til fjernaflæsning. Etableringsomkostninger og
strømforbrug betales af SK Forsyning.
For denne ydelse betales der et engangsbeløb på 4.000 kr. og der købes en
reklameplads i Vesthallen i 5 år til 1.000 kr. ekskl. moms per år.

5.5

Status på ansøgninger
Status i skrivende stund er, at der er 9 ansøgninger til halinspektørstillingen og
4 deltidsansøgninger.
Alle indkaldes til interviewfase 1 hhv. den 18. og 19. juni 2018.

5.6

Udnyttelse af Infoskærme
Et oplæg fra halinspektøren - vedrørende udnyttelse af de to infoskærme blev
fremlagt og diskuteret.
Infoskærmen bliver opdelt i to halvdele, hvoraf den venstre del er til aktuel
information for hallen, og den højre halvdel er tiltænkt præsentation og information
fra de store brugere/foreninger i hallen.
Ideen er så, at de store brugere finder en sponsor til 500 kr. per kvartal, og så
tilbydes brugerne en gratis præsentation på 10 sekunder og sponsorerne en visning
på 5 sekunder. Det behøver ikke at være den samme sponsor hele året.

5.7

Skudepisode
3 ruder i enden af hallen er ødelagt ved skud fra formentlig et hardball gevær.

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.
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Med venlig hilsen
Kurt Petersen
Formand
Referat er udsendt via mail den 17. juni 2018

Referatet fra den 29. maj er godkendt den 28. august 2018

__________________________
Kurt Petersen / Formand
__________________________
Jan Reinhold
__________________________
Niels Mortensen

__________________________
Arne Christensen
_________________________
Jimmy Nielsen
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