Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 4. juni 2013, kl. 17.00.
1.0

Konstatering af fremmødte mødedeltagere
SFS:

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

SBK:

Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jørgen Lauritsen (JL).

Hallen:

Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud:

Ingen.

2. 0 Godkendelse af referat fra fredag den 26. marts 2013.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Månedsbalance
Månedsbalancen blev opdateret med de seneste udbetalinger på hhv.
prioritetsydelser, gas og EL.
Herefter blev balancens hovedtal gennemgået, og de udviste ingen væsentlige
afvigelser i f. t. budgettet.

4.2

Budget 2014
Budgettet lignede til forveksling budget 2013 med nogle mindre justeringer på løn,
og en fremskrivning på 2 procent.
Bestyrelsen afventer Fritidsudvalgets udspil for køb af ydelser i Vesthallen i 2014.

5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Møder med Skole & Fritid
Formanden orienterede om de seneste møder der er afholdt med Skole & Fritid.
Her fremgår det, at lokaler der ikke stilles til rådighed for andre foreninger er
omfattet af en egenbetaling svarende til kvadratmeterprisen x lokalets størrelse.
Her kan der søges om lokaletilskud på op til 85 procent af lokaleomkostninger.
Det er også oplyst at administrative lokaler skal der betales et tilsvarende beløb,
men her kan der ikke søges om lokaletilskud.
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Halinspektøren
5.3

Vedligeholdelse af hallen
Følgende vedligeholde gennemføres i ferieperioden:
-

Sternbrædderne på sidebygningen males.

-

Udvendige døre males.

-

Visse indvendige døre males ligeledes.

-

Alle blandingsbatterier gennemgås for kalk mm.

-

Gulve lakeres i gymnastiksal 1 og 2 - lås til sal 2 udskiftes i en periode.

-

1 stk. højtaler udskiftes og nye trådløse mikrofoner og headset indkøbes,
pga. af forkert kanalmønster.

-

Stang lås monteres på de lave dobbeltdøre i hallen.

-

Pudslaget ved trappen til cafeteria udskiftes.

Herudover støder vi sikkert på andre spændende reparationer.
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 XX. juni 2013

Referatet fra den 4. juni 2013 er godkendt den 27. august 2013
__________________________
Kurt Petersen / formand
__________________________
Karin Holm Christensen
__________________________
Niels Mortensen

_________________________
Jan Reinhold
_________________________
Jørgen Lauritsen
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