Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat af Bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 28. januar 2020, kl. 16.30 –
18.30

Dagsorden
1. Konstatering af fremmødte deltagere
SFS: Kurt Petersen (KP) – formand, Jan Reinhold (JR) og Arne Christensen (AC).
SBK: Næstformand Niels Mortensen (NM), Jimmy Nielsen (JN).
Hallen: Halinspektør Aage Christensen (AaC).
Afbud: Ingen.
2.

Godkendelse af sidste referat
Referatet fra den 17. januar blev godkendt og underskrevet.

3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4.4 Driftsaftale.

4.

Punkter til behandling
4.1. Budget 2020
Halinspektøren udleverede budget 2020, hvor det foreløbige årsresultat for 2019 var
indbefattet, så det var muligt at sammenligne de enkelte poster.
Årsresultatet for 2019 er bedre end budgetteret, idet der er sparet ekstraordinært på
vedligeholdelsesomkostninger og på lønninger, men der har også været en øget
lejeindtægt.
Overskuddet hensættes til udskiftning af gasfyr med 160.000 kr. og 40.000 kr. til
opgradering af låsesystemet.
Halinspektøren kontakter revisor for at drøfte bogføring af de ønskede hensættelser,
og drøfter det efterfølgende med formanden.
Budget med hovedtal fremsendes til Fritid og bestyrelsen- senest den 31. januar 2020.
4.2. Møde med Festaberne
Formanden og Halinspektøren har den 20. januar afholdt møde med Michael Thomsen
og hans lys- og lydmand om kritikken vedrørende Julefrokostfesterne i november.
Kritikken gik på, at de følte sig presset på tid i f. m. oprydning og nedpakning efter
festen lørdag, hvilket førte til den beslutning, at der i år gives bedre tid hertil.
Kritikken gik også på den ekstra regning som halinspektøren havde udskrevet efter
festerne, og som ikke var indeholdt i kontrakten. Det drejede sig om ekstra omkostninger til bortskaffelse af affald, og merforbrug af strøm.
Det blev besluttet, at Festaberne stiller en trailer til rådighed - og selv fjerner affaldet,
og omkostninger til bortskaffelse af affald i 2019 frafaldes mod at Festaberne
indbetaler 1.300 kr. for merforbrug af strøm.
Læren er, at disse forhold medtages i den nye aftale/kontrakt for 2020, som
udarbejdes i løbet af maj/juni – idet Festaberne gerne vil fortsætte samarbejdet.
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4.3. Gasfyret.
Se også referat fra mødet den 17. januar 2020.
I den sidste uges tid er fyret holdt i gang med daglige påfyldninger af vand.
SK Forsyning har via mail meddelt, at vi ikke kan blive tilsluttet fjernvarmeværket nu,
idet der p.t. ikke er kommunale varmeplaner ud over 2020, som dækker Vesthallen.
SK Forsyning arbejder med projektplaner, men oplyser at området ikke forventes
forsynet inden for de næste 4-5 år.
Derfor iværksættes reparation af fyret i uge 07 – på baggrund af overslag fra firma
Kurt Riishøj på 15.600 kr. Viser det sig at gasfyret skal udskiftes har vi modtaget
overslagspris fra Kurt Riishøj på 156.900 kr. med en leveringstid på ca. 2 uger.
Det dækker fyr, bortskaffelse af det gamle fyr, nødvendige demonteringer, montering
og indkøring - men selve brænderen genbruges.
Halinspektøren holder bestyrelsen løbende orienteret om udviklingen.
4.4. Driftsaftale.
Den fremsendte Driftsaftale for 2020 blev kort drøftet med hensyn til underskrift.
Der er ikke større ændringer i f. t. sidste år, så formanden fremsender den underskrevne aftale til Fritid.
5. 0 Punkter til orientering
Formanden
5.1. Nytårskur hos Beierholm
Formanden og halinspektøren orienterede om nytårskuren hos Beierholm og Ret&Råd
advokater. Der var inspirerende indlæg af formanden for Slagelse Erhvervscenter
Morten Gaardboe og direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, samt gennemgang af
de nye love i f. m. generationsskifte i firmaer ved revisor og advokat.
Indlæggene blev efterfulgt af tapas og vin.
Halinspektøren
5.2. Orientering om igangværende aktiviteter, bookninger m.m.
Fritidsudvalgets bookning den 1. september er ændret til udelukkende at indeholde et
temamøde – og ingen udvalgsmøder.
Der er kommet en forespørgsel på en firmafest i Pinsen, og et privat fodboldstævne
den 1. oktober. Festaberne arbejder på at gentage julefrokostfesterne den sidste
weekend i november.
Hjertestarterskab er modtaget d.d. sammen med Forsikringspolice gældende for de
næste 5 år. Skabet monteres i uge 8. Pressen orienteres om flytningen med foto
vedhæftet. Tak til de sponsorer, som velvilligt har finansieret flytningen.
Bokseklubben arbejder på at få de leverede bokseringe opstillet med hjælp fra
leverandøren. Halinspektøren påpeger endnu en gang, at de bærende stålrør skal være
beskyttede for ikke at ødelægge gulvet - og stiller sig til rådighed, når der er truffet
aftale om tidspunkt.
Bøsninger til bokseringe i gymnastiksalen er blevet boret op og de nye rør kan d.d.
anvendes igen.
I f. m. Firmaidræt Slagelses sundhedsambassadør kursus den 22. januar, er der
modtaget en faktura fra Cafeteriet, som viderefaktureres med hallens omkostninger til
foreningen.

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Batteri på den lille gulvvaskemaskine er udskiftet, men det viser sig at batteriladeren
er stået af. Halinspektøren har undersøgt priser på en ny batterilader og samtidigt
indhentet priser på tilsvarende vaskemaskiner. Maskinens alder er ikke umiddelbart
bestemt, men den er ikke over 5 år gammel. Prisen på batterilader tjekkes hos vores
leverandør – og bestilles.
5.3. Status på låsesystem.
Halinspektøren orienterede kort om (den uændrede) status.
Der arbejdes med at forberede depotet til åben brug – idet EL tavlen lovliggøres og
forsynes med skærm, således at brugere af hallen ikke kan komme i kontakt med
tavlen.
Opdelingen i flere alarmzoner er foreløbig udsat, men det undersøges om hvorvidt
køkkenet bør have sin egen zone.
6. Opgaveoversigt
6.1. Revideret opgaveoversigt for Vesthallen – se vedhæftede fil.
Med venlig hilsen og på gensyn
Kurt Petersen
Formand
Referat er udsendt via mail den 05. februar 2020

Referatet fra den 28. januar er godkendt den 24. marts 2020
__________________________
Kurt Petersen / Formand
__________________________

__________________________

Jan Reinhold

Arne Christensen

__________________________
Niels Mortensen

_________________________
Jimmy Nielsen
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