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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 21. august 2012, kl. 17.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:   Kurt Petersen (KP) – formand og Karin Christensen (KC).   

SBK:  Jørgen Lauritsen (JL) og Helle Kristensen (HK).  

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA). 

Afbud:   Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jan Reinhold (JR). 

 

2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 22. maj 2012. 

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev suppleret med et nyt punkt 5.7 Brandinspektion, og efterfølgende 

godkendt. 

 

4.0 Punkter til behandling: 

 

4.1 Månedsbalance 

Månedsbalancen blev perifert gennemgået, og der er ingen væsentlige afvigelser 

i f. m. budgettet. 

Det eneste der bekymrer, er den manglende indtægt i f. m. udlejning af hallen.  

   

4.2 Omlægning af lån 

På grund af den manglende likviditet i sidste halvdel af juni og december, så har 

halinspektøren undersøgt muligheder for at ændre terminen til ultimo juni og 

december, hvilket ikke var muligt uden at lånet skulle omlægges. 

Besparelsen ved omlægning af det nye lån ville ikke tilfalde Vesthallen, hvilket gør 

omlægningen uinteressant på nuværende tidspunkt. 

 

5.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

5.1 Den handicapvenlige hal 

 Kørestolsliften blev godkendt til brug af myndighederne den 24. august 2012. 

Kultur & Fritid, samt Lokale- og Anlægsfonden skal efterfølgende inspicere 

investeringen før de bevilligede midler kan udbetales.  

 

5.2 Nye forpagtningsaftaler 

De to reviderede lejekontrakter og referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev 

gennemgået med cafeterieforpagteren på et dertil indkaldt møde. 
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Lejekontrakterne blev efterfølgende underskrevet af cafeterieforpagteren og 

formanden. Næstformanden underskriver efterfølgende. 

 

5.3 Tillæg til lejekontrakten 

Det udarbejdede tillæg til lejekontrakten kunne ikke godkendes af cafeterie-

forpagteren, hvilket formanden tog til efterretning. 

Tillægget blev rettet og godkendt af bestyrelsen, med en mindre rettelse, for at 

præcisere foreningernes købspris. 

 

Halinspektøren 

 

5.4 Fremvisning af den handicapvenlige hal 

Halinspektøren fremviste den handicapvenlige hal, der nu omfatter et handicap 

toilet, kørestolslift og ramper til transport af kørestolsbrugere.  

Halinspektøren indhenter pris på et tilsvarende gelænder hos CAMALift. 

 

5.5 Infoskærme i Vesthallen 

De to info-skærme er ophængt, men der mangler stadigvæk sikkerhedsglas 

foran skærmen i aulaen – halinspektøren rykker herfor og evt. finder en anden 

leverandør. Info-skærmen i cafeteriet fungerer også som TV. 

Halinspektøren er blevet pålagt at undersøge prisniveau på reklamer og videoer, 

som kan bringes på de to info-skærme. Punktet behandles på kommende møde. 

 

5.6 Arbejdspladsvurdering (APV) 

Halinspektøren har udfyldt det fremsendte skema fra arbejdstilsynet, hvorefter 

formanden har haft det til gennemsyn og kommenteret det, inden det returneres 

til arbejdstilsynet. 

Halinspektøren undersøger også om der skal udarbejdes en AKM. 

 

5.7 Brandinspektion 

Der har været ekstraordinært brandtilsyn, som efterfølgende blev udvidet til et 

ordinært tilsyn. Der var kun ros fra brandinspektøren. 

HK opfordrede til et bedre samarbejde for fremtiden, når der skulle foretages 

ændringer i hallen – i dette tilfælde indretning af depotet i gymnastiksal 2. 

Halinspektøren tager kontakt til de to trænere for at oprette det gode forhold 

mellem Vesthallen og trænerne. 

 

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 

Kurt Petersen 

Formand 

 

Referat er udsendt via mail den 28. august 2012 
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Referatet fra den 21. august 2012 er godkendt den 23. oktober 2012 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen/Helle Kristensen       Jørgen Lauritsen 

 


