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Referat af Bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 17. januar 2020, kl. 17.30 – 

18.45  

 

Dagsorden 
 
1. Konstatering af fremmødte deltagere 

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

SBK:  Næstformand Niels Mortensen (NM). 

Hallen: Halinspektør Aage Christensen (AaC). 

Afbud: Jimmy Nielsen (JN). 

 

2.   Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra den 26. november blev godkendt og underskrevet. 

 

3.   Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 5.7 Læk i gasfyr. 

 

4. Punkter til behandling 

 

4.1. Balance ultimo december 2019 

Balancen pr. 31. december med noter blev udleveret på mødet. 

Halinspektøren orienterede om status på kreditorer og debitorer pr. d.d. 

Afholder møde med revisor i næste uge m. h. p. at give et bud på resultatets størrelse 

til næste møde. 

Størrelse og formål med hensættelser drøftes på kommende møde den 28. januar. 

 

4.2. TV pakke til hallen 

    Hallens TV-abonnement indeholder p.t. pakke 1 hos Stofa, der koster 274 kr. pr. måned. 
Det blev besluttet at beholde det nuværende abonnement.  

5. 0  Punkter til orientering 

Formanden 

5.1.  Tilbagemelding fra Fritid og Fritidsudvalget 

Formanden har modtaget svar på det fremsendte brev til Fritidsudvalget, som er 

videreformidlet til bestyrelsen. 

  

5.2.Svar fra formanden. 

Besvarelsen fra Fritidsudvalget var som ventet en afvisning af de faktuelle forhold 

i Vesthallen, hvilket medførte en opfølgende skrivelse fra formanden med 3 punkter: 

Kompensation af manglende indtægter, tilskud til halgulv og klimainvestering i lysstofrør 

i hallen. 

5.3. Rykker på kommentarer til vedligeholdelsesplanen. 

Formanden har rykket forvaltningen/Fritid for kommentarer til vedligeholdelses-planen.  
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5.4. Julehilsen til Borgmesteren 

Formanden har takket borgmesteren for Jule- og Nytårshilsenen, og gjort status på 

nedskæringer fra 2017 til og med 2020. 

 

Halinspektøren 

5.5.Orientering om igangværende aktiviteter, bookninger mm. 

Booking: 

Opdateret årskalender er opsat på opslagstavler og lagt på hjemmesiden. 

Dato for Boksestævnet og FRI´s floorballstævne er ændret. 

Der er indgået aftale med Vinklubben om vinfestivalen i marts. 

Firmaidrætten holder sundhedsambassadør kursus over 2 dage i foråret. 

Kommunens Fritidsudvalg har booket cafeteria og mødelokale til udvalgsmøde og 

dialogmøde med klubber den 1. september. 

Der arbejdes p.t. på at få overblik over aktivitetsniveauet i uge 7 (skolernes 

vinterferie). 

Hjemmesiden mangler p.t. opdatering af fotos, samt oplæg fra Marianne om 

Cafeteriet. 

Derudover ønsker kommunen, at hallens referater udføres i standard Word format, 

så disse kan gøres oplæsbare. Hvis der for meget bøvl hermed, så undlader vi at 

uploade referaterne, men det afgør halinspektøren. 

Halinspektøren appellerer til Bokseklubben om snarest at få afklaret beskyttelsen af 

halvgulvet under de nye bokseringe i boksesalen. JN er i kontakt med forsikringen 

om at få leverandøren ud af hullerne. 

 

Udførte og igangværende arbejder: 

Glas i Veluxvindue i gang er gået i stykker. Nyt glas er leveret af Velux u. b. 

Tress foretager opretning af bøsninger til bokseringe i Gymnastiksal på garanti. 

Der udføres i samme omgang det årlige serviceeftersyn på redskaber i hal og 

gymnastiksal. 

I uge 7 (skolernes vinterferie) er elektriker bestilt til udskiftning af rør og 

genopretning af hængende armaturer i hal, rør i armaturer på udvendig gavl, service 

på nødbelysning inkl. udskiftning i gang over trappe, ventilation i mandskabsrum, 

samt lovliggørelse i EL tavle og indbygning af 32 A stik i depot. 

5 års gennemgang på sidefløjen er ikke gennemført endnu. 

Bemanding: 

Den 3. marts ansættes Leif Schulz som halassistent. Han er 62 år og er lige blevet 

pensioneret som tjenestemand fra Banedanmark. I mellemtiden klarer Bjørn, Martin 

og Aage vagterne i fællesskab. 

Aage holder vinterferie i uge 8, og Martin holder fri i uge 10. 

 

5.6.Hjertestarter. 

Med baggrund i TV udsendelsen kontant, hvor Hjerteklubben blev nævnt, så har 

halinspektøren kontaktet dem for at få afklaret udestående spørgsmål om levering. 

Vi har ingen serviceaftale med Hjerteklubben - servicekontrakten på hjertestarteren 

fortsætter hos Espenheins eftf. (Elcon). 

 

Forsikringsaftalen fremsendes til os direkte fra Tryg.  



Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder 

Hjertestarteren og tilhørende EL arbejde udføres i uge 7, hvor pressen indbydes. 

 

5.7.Læk i Gasfyr. 

Gennem længere tid har det voldt problemer med at holde varme i hallen, og det har 

været nødvendigt at påfylde vand på kedlen hver dag. 

 

Sammen med firma Kurt Riishøj - er det lykkedes at lokalisere en utæthed i selve 

gaskedlen, og Aage er i gang med at undersøge pris på udbedring af kedlen ved 

påsvejsning af en ny plade, studser og rør. Da der ikke kan gives nogen form for 

garanti, så undersøger prisen på en ny gaskedel. 

 

Vi håber, at reparationen kan holde fyret kørende og planlægger en evt. reparation i 

uge 7. 

 

Inden der tages beslutning om køb af ny gaskedel - kontaktes SK Forsyning for at 

undersøge muligheden for at få fjernvarme lagt ind i hallen. 

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 23. januar 2020 

 

 

 

 

Referatet fra den 17. januar er godkendt den 28. januar 2020 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / Formand 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Jan Reinhold Arne Christensen 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

 Niels Mortensen  Jimmy Nielsen 
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