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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – torsdag den 25. januar 2011 kl. 17.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:  Kurt Petersen (KP) – formand og Jan Reinhold (JR).  

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

Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør. 

Afbud:  Karin Christensen (KC).    

 

2. 0 Godkendelse af referat fra torsdag den 25. november 2010. 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

  Dagsordenen blev godkendt med en enkelt ændring – Pkt. 6.7 udelades. 

 

4.0 Punkter til beslutning: 

 

4.1 Revideret budget for 2011 

Det udsendte budget blev kommenteret, og herunder blev der også givet en 

forklaring på, hvorfor budgettet allerede skulle revideres. Begrundelsen herfor 

er det nye og reducerede driftstilskud for 2011 – se yderligere under pkt. 6.2  

Det reviderede budget blev godkendt. 

 

4.2 Optagelse af kreditforeningslån 

Vesthallen har behov for udvidelser og forbedringer af hallen, hvilket indebærer 

etablering af et opvarmet depot med pallereoler, nyt tag i sidebygningen med de 

foreskrevne isoleringsværdier, nyt halgulv og en kørestolslift. 

Optagelse af et kreditforeningslån blev principielt godkendt under forudsætning af, 

at der kunne ydes et kommunegaranteret kreditforeningslån, og at prioritets-

ydelsen vil blive dækket ind af Center for Kultur & Fritid (K&F). 

Herudover skal de enkelte investeringer motiveres og begrundes i ansøgningen. 

 

5.0 Punkter til drøftelse: 

 

5.1 Budgetopfølgning 2010 

De akkumulerede poster i balancen blev gennemgået og gav kun anledning til få 

opklarende spørgsmål, idet balancen (årsregnskabet) udviser en tilfredsstillende 

økonomi for Vesthallen med et lille overskud på 3.481 kr., men likviditeten er ikke 

så god – der mangler ved årets udgang 150.908 kr., som er et levn fra tidligere år. 

 

5.2 Overholdelse af lukketider 

De planlagte og offentliggjorte lukketider i hallen bliver ikke overholdt, hvilket har 

medført, at en frivillig leder er blevet frataget sit adgangskort. 

- Alle var enige om, at lukketiderne skal respekteres. 
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Skulle der alligevel opstå et behov for at hallen åbnes, så skal Center for Kultur og 

Fritid (K&F) ansøges om tilladelse og halinspektøren informeres herom. 

Der er indgået en aftale med Slagelse Fægteklub og Team Skælskør/Slagelse om, 

at de kan benytte hallen, når K&F har godkendt deres ansøgning - halinspektøren 

informeres herom. 

Slagelse Bokse-Klub skal ligeledes ansøge K&F om tilladelse til at deres kamp- og 

eliteboksere kan benytte Vesthallens gymnastiksale. 

I uge 07 åbnes der for træning i gymnastiksalene for kamp- og eliteboksere, men 

kun såfremt branddøren benyttes som adgangsvej. 

Boksere og trænere må kun opholde sig her pga. udskiftning af kold- og varmt-

vandsrør i ingeniørgangen i selve hallen. 

 

6.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

6.1 Møde med Kultur- og Fritidschefen 

Som tidligere refereret, så har der været afholdt et møde med Kultur- og Fritidschef 

Susanne Docherty - den 1. november i Vesthallen, hvilket ikke umiddelbart gav de 

store løfter og resultater. 

Efterfølgende har vi modtaget en skrivelse, der indeholdt information om, at 

vedligeholdelsespligten af udenoms arealerne først vil blive vil blive taget op på de 

møder som K&F indkalder til i det nye år/2011. 

Der er åbnet mulighed for, at kontakte lederen af entreprenørafdelingen Thomas 

Østergård for at få fjernet mandskabsskuret på parkeringspladsen, med det formål 

at få etableret lidt flere parkeringspladser. 

Det fremgår også af samme skrivelse, at vi ikke skal forvente at få udbetalt sats-

reguleringer for 2009 og 2010, hvilket beløber sig til ca. 180.000 kr. 

 

6.2 Møde med Center for Kultur- og Fritid (K&F) 

Ved skrivelse af den 8. december 2010 fremgår det at Vesthallen vil få et 

tilskud i 2011 på 1.532.411 kr., hvilket er 3.291 kr. mere end i 2008, idet der ikke 

er udbetalt nogen form for regulering i h. t. ovenstående. 

Skrivelsen hjemlede mulighed for, at få et møde med driftsleder Kim Sannemand 

og økonomimedarbejder Helle Christensen, hvilket vi benyttede os af. 

Mødet blev holdt i en positiv ånd, hvor begge parter fik lejlighed til at udveksle 

synspunkter og K&F fik lejlighed til at svare på vores spørgsmål. 

De 3 væsentligste punkter fra vores side var, Vesthallens økonomi, optagelse af et 

kommunegaranteret kreditforeningslån og vedligeholdelse af udenoms arealerne. 

Mødet gav ikke anledning til den store optimisme, men Kim Sannemand lovede at 

orientere Susanne Docherty om mødet og vores økonomiske problemer. 

Herudover opfordrede Kim os også til, at fremsende en ansøgning om optagelse af 

et kommunegaranteret kreditforeningslån. 

Efterfølgende er vi blevet orienteret om, at Vesthallen har fået et ekstraordinært 

tilskud på 200.000 kr. - hvilket medarbejdere og bestyrelsen er meget glade for. 

 

6.3 Møde med de selvejende haller 

 Efter offentliggørelsen af tilskuddet for 2011, har de selvejende haller holdt et 

møde med dette emne på dagsordenen, herudover blev den manglende sats-

reguleringen for 2009 og 2010 debatteret, samt kravet om at etablere brugerråd i 

de enkelte haller. 

Det resulterede i, at de selvejende haller indbød Susanne Docherty og Anders 

Nielsen til et møde om disse emner, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre 

inden jul. Der blev henvist til de møder der skal afholdes i 2011. 
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6.4 Bilagskontrol 

 Formanden har gennemgået bilagsmappen for andet halvår af 2010, med vægt 

på de indtægter og udgifter der er større end 10.000 kr. 

 Gennemgangen gav ikke anledning til kritiske kommentarer. 

 

6.5 Ansøgning om en kørestolelift 

 Formanden har ansøgt Danske Bank Fonden og det Centrale Handicap Råd om 

tilskud til en kørestolslift, men de dækker ikke det formål, som vi havde behov for. 

 Der fremkom yderligere et par forslag til fonde der kunne søges, det vat Tryg 

Fonden og Tuborg Fonden. 

Formanden gør et sidste forsøg for at skaffe de manglende 95.000 kr. 

 

Halinspektøren 

 

6.6 Udskiftning af kold- og varmvandsrør 

Som følge af det ekstraordinære tilskud til Vesthallen, så udskiftes kold- og 

varmvandsrørene i ingeniørgangen i uge 07, hvor hallen er lukket. 

 

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 31. januar 2011 

 

 

 

Referatet fra den 25. januar er godkendt den 22. marts 2011 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


