Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat af Bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 26. november 2019, 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 29. oktober blev godkendt og underskrevet.

3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.

4.

Punkter til behandling

4.1. Balance ultimo november 2019
På grund af nedbrud i Excel regnearket, så kom gennemgangen kun til at indeholde
en opdateret status på likviditeten i.f.t. sidste måneds balance.
Der vil ikke blive brug for tilførsel af ekstraordinære midler ved udgangen af året.
Balancen 1. december med noter - mailes til bestyrelsen sammen med dette referat.

4.2. Fornyelse af Erhvervsforsikringen

Den nuværende aftale med TopDanmark fornys pr. 01. januar 2020 for en ny 5-årig periode.
Den årlige præmie udgør ca. 2.000 kr.

4.3. Mødekalender
Den fremsendte mødekalender blev tilrettet, så AC kan deltage efter sin ferie, hvorefter
mødekalenderen blev godkendt.
5.

Punkter til orientering

Formanden
5.1. Nytårsfrokost
Dato og tidspunkt er bekræftet af cafeterieforvalteren - så nu mangler der bare,
at formanden aftaler indhold og pris.
Alle ansatte med deres ægtefælle inviteres!

5.2. Evaluering af driftsaftalen

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Formanden har evalueret driftsaftalen, der endte i et brev til Fritidsudvalget i stedet for.
Brevet tog udgangspunkt i besparelsen i 2017 og omtalte konsekvenserne af de sidste
tre års driftsaftaler.
Herudover blev den manglende håndsrækning til Vesthallen omtalt.

5.3. Orientering om igangværende aktiviteter, bookninger mm.
Booking:
I den kommende weekend gennemføres Julefrokostarrangementet med festaberne. Området
for enden af hallen spærres af, så adgang til containere og trailer ikke er mulig fra torsdag
til søndag.
Udførte og igangværende arbejder:
Glas i Veluxvindue i gang er gået i stykker. Det undersøges om vi kan få den udbedret det
inden jul.
I forlængelse af vandskaden, har vi brugt midler på udskiftning af lysstofrør i
Gymnastiksalen.
Halinspektøren holder fejl-/mangelgennemgang med Niels Lien på udbedringer efter
vandskaden.
Der afholdes 5 års gennemgang inden jul - med projektlederen, der havde tilsyn med
sidefløjen, herunder tag, omklædningsrum mm.
Diverse:
Danske Bank er meddelt at vi fra 2020 skal betale minusrente for indestående over
200.000, hvilket betyder en omkostning på 3.000 kr. i 2020.
Stofa har varslet stigning på TV-abonnement (lille TV pakke) på 10,- pr. måned.

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 13. december 2019
Referatet fra den 26. november er godkendt den 17. januar 2020
__________________________
Kurt Petersen / Formand
_________________________
Jan Reinhold

___________________________
Arne Christensen

_________________________
Niels Mortensen

___________________________
Jimmy Nielsen
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