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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 24. maj 2011 - kl. 17.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

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

SBK:  Niels Mortensen (NM) – næstformand.  

Afbud:   Jan Reinhold (JR) pga. af arbejde og Jørgen Lauritsen (JL). 

 

2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 22. marts 2011. 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse: 

Pkt. 5.2 Pris på leje af gymnastiksal og boksetræningscenter. 

 

4.0 Punkter til beslutning: 

 

4.1 Lånoptagelse 

Den til Kultur & Fritid (K&F) fremsendte ansøgning om optagelse af et kommune-

garanteret lån på 2,9 million blev gennemgået og godkendt, under forudsætning af, 

at den forøgede prioritetsydelse dækkes 100% af kommunen, hvilket er en 

forudsætning, idet det ikke vil være muligt for Vesthallen at finansiere lånet. 

 

4.2 Revision 

Halinspektøren kontakter Lars Rynord fra Deloitte for at indgå en aftale/kontrakt 

på den samlede revisionsydelse af hallens regnskab, årsopgørelse mv. 

 

5.0 Punkter til drøftelse: 

 

5.1 Budgetopfølgning 2011 

Den tilsendte månedsopdelte balance blev gennemgået og det gav kun anledning 

til enkelte spørgsmål og kommentarer.  

 

5.2 Pris på leje af gymnastiksal 1 og 2 

SBK havde bedt om at få en drøftelse af pris på leje af gymnastiksal 1 og 2 for 

de timer, der ikke er omfattet af den fremsendte hal fordelingsoversigt. 

Prisen på de 175 kr. i timen bliver fastholdt, idet det svarer til 50% af prisen for 

leje af hallen - herudover får SBK en rabat på 25%. 

SBK ansøger selv K&F om tilskud til deres elite aktiviteter. 

Der betales altid leje for brug af hal, gymnastiksal 1 og 2, når der opkræves entré. 

 

6.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

6.1 Ansøgning om en kørestolelift 



Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder 
 

 Ingen yderligere informationer fra formanden. 

 

Halinspektøren 

 

6.2 Skift fra TDC til Telia 

 Halinspektøren uddybede den fremsendte mail og der var opbakning til skiftet 

fra TDC til Telia pga. af pris, men ikke mindst den dårlige service fra TDC’s side. 

 

6.3 Nyt affaldsskur 

Der er nu en afklaring vedrørende de forsikringsmæssige forhold, og tømrer- 

firmaet Georg Berg maler og rejser det indkøbte affaldsskur. 

 

6.4 Fordeling af haltimer 

Halinspektøren omtalte det afviklede brugermøde i K&F og den udsendte hal 

fordelingsoversigt, men der mangler booking af gymnastiksal 1 og 2, der udsendes 

til bestyrelsen når disse er udarbejdet. 

Halinspektøren opdaterer Aktivitetsoversigterne for hallen, gymnastiksal 1 og 2, 

så disse kan lægges på hjemmesiden senest 1. august. 

 

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 13. juni 2011 

 

 

 

 

Referatet fra den 24. maj er godkendt den 23. august 2011 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


