Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 24. august Kl. 16.30.
1.0

Konstatering af fremmødte mødedeltagere
SFS:

Kurt Petersen (KP) – formand, Karin Holm Christensen (KC) og Jan Reinhold (JR).

SBK: Niels Mortensen (NM) og Jørgen Lauritsen (JL). .
Vesthallen:

Boye Andersen (BA) - halinspektør.

Afbud: Ingen.
2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 4. maj 2010.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev suppleret med punkt 6.5 Tilskud til vandrør.
4.0

Punkter til beslutning:
4.1

Vedligeholdelsesplan 2010-2011
Den udleverede vedligeholdelsesplan blev gennemgået af halinspektøren og
gav anledning til følgende korrektioner:

4.2



De anførte omkostninger under pkt. 1, 2 og 5 blev tilrettet.



Der blev tilføjet 2 ekstra punkter:
-

Pkt. 17. Etablering af brusekabine i handicaptoilettet, så medarbejderne
har deres eget toilet og kan bade i forlængelse af arbejdstiden.

-

Pkt. 18. Etablering af handicaptoilet i det gamle kontor, til erstatning
for det i pkt. 17 inddragede toilet.

Vedligeholdelses- og finansieringsplan 2010-2015
Den udleverede vedligeholdelses- og finansieringsplan blev lagt i bero, indtil
den økonomiske situation for 2010 og 2011 er afklaret.

4.3

TV-pakke, bredbånd og telefoni
Af tilbuddet fra STOFA fremgik det at de ikke kunne tilbyde en pakkeløsning,
idet mobiltelefoni ikke kunne tilbydes.
Det medfører, at halinspektøren:

4.4

-

undersøger om TDC kan tilbyde denne ydelse og hvad det koster.

-

får tilbud på STOFA’s TV-pakke 1 +2 og en oversigt over kanaler.

Kontrakt til udlejning af hal og gymnastiksal
De tilsendte kontrakter blev gennemgået, drøftet og godkendt.
Ved udlejning til de 2 foreninger, cafeterieforpagteren og Vesthallens bestyrelse
ydes der en rabat på 25% på det beregnede kontraktbeløb.
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4.5

Tillæg til lejekontrakten
Begrundelsen for at supplere lejekontrakten med cafeterieforpagteren blev
udredt af formanden, idet der var et ønske om at både cafeterieforpagteren og
hendes søster kunne drive cafeteriet i fællesskab, hvilket de fleste mente var en
fordel.
Herefter blev tillæg til lejekontrakten med cafeterieforpagteren godkendt og
underskrevet.

5.0

Punkter til drøftelse:
5.1

Balance og hallens likviditet
Den udleverede balance blev gennemgået af halinspektøren, men det gav ikke
anledning til kommentarer, idet der var stor overensstemmelse mellem budget
og faktiske omkostninger.
Der holdes igen på vedligeholdelsesomkostningerne, indtil den økonomiske
situation med kommunen er afklaret.

6.0

Punkter til orientering:
Formanden
6.1

Diverse møder
Formanden gav en orientering om de møder der var afholdt med de øvrige
selvejende haller og Center for Kultur & Fritid, samt Flemming Pedersen fra SIR.
Disse møder er primært begrundet i de dispositioner der er fortaget af Slagelse
Kommune og den manglende demokratiske involvering, samt mangel på en
effektiv kommunikation. Med andre ord - der råder en høj grad af frustration.
Formanden udfærdiger en skrivelse til Kultur- og Fritidschefen evt. i samarbejde
med de andre selvejende haller.

6.2

Referater fra SFS og SBK
Det er endelig lykkedes at få fremsendt referater fra de to foreningers årsmøder,
hvor det fremgår at formanden og det ene medlem af bestyrelse er lovformeligt
valgt.

6.3

Tilskud til udskiftning af vandrør
Ansøgning om tilskud til udskiftning af vandrør i ingeniørgangen er fremsendt til
Center for Kultur & Fritid - af ukendte årsager er ansøgningen endnu ikke
behandlet, men det skulle efter sigende ske på kommende møde i Fritidsudvalget.

6.4

Bilagsgennemgang
Formanden har gennemgået samtlige bilag for det 1. halvår af 2010 med hensyn
til indtægter og udgifter på over 10.000 kr. Det gav ikke anledning til kritiske
kommentarer.

Halinspektøren
6.5

Overdragelsesforretning
Cafeteriet med tilhørende maskiner, udstyr og service er overdraget den nye
cafeterieforpagter.
Bestyrelsen har købt en del af det ekstra service som SBK har investeret i gennem
årene og det aftalte beløb modregnes i de mangler der var ved overdragelsen.
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6.7

Aktivitetsoversigter
De tilsendte aktivitetsoversigter for hallen, gymnastiksalen og boksecentret blev
kort omtalt og vil efterfølgende være tilgængelige på Vesthallens hjemmeside.

6.8

Åbningstider i hallen
Hallens åbningstider skal respekteres.
Hvis der er behov for at udvide aktivitetsperioden eller start op før, så skal
Center for Kultur & Fritid ansøges herom og halinspektøren orienteres.

7.0

Opgaveoversigt
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.

Med venlig hilsen og på genmail
Kurt Petersen
Formand
Referat er udsendt via mail den 27. august 2010

Referatet fra den 24. august er godkendt den 26. oktober 2010
__________________________
Kurt Petersen / formand
__________________________
Karin Holm Christensen
__________________________
Niels Mortensen

_________________________
Jan Reinhold
_________________________
Jørgen Lauritsen
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