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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 23. marts 2010 Kl. 16.30. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

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

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

Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør. 

Revisor:  Lars Rynord – kun under punktet årsregnskab. 

Afbud: Jan Reinhold (JR) pga. af arbejde. 

 

2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 9. februar 2010. 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

  Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

4.0 Punkter til beslutning: 

 

4.1 Årsregnskab for Vesthallen 

UDKAST til årsrapport 2009 og revisionsprotokollat til årsrapporten var afleveret 

på forhånd til bestyrelsesmedlemmerne - til gennemsyn, forud for selve mødet. 

Den endelige årsrapport og revisionsprotokollat blev udleveret på mødet, 

gennemgået og kommenteret af revisor Lars Rynord fra Deloitte.  

Der blev stillet en del spørgsmål til revisoren, som alle blev besvaret 

tilfredsstilende. 

Herefter blev årsrapport 2009 godkendt og underskrevet. 

Revisoren efterlyste en vedligeholdelsesplan for Vesthallen. 

 

5.0 Punkter til drøftelse: 

 

5.1 Omgangstone 

På foranledning fra halinspektøren blev omgangstonen og bestyrelsens adfærd 

internt ved møder og eksternt i andre sammenhæng diskuteret. 

Formanden begrundede formålet med dagsordenpunktet og gav sin udlægning 

af, hvad han opfattede som god omgangstone bestyrelsesmedlemmerne imellem. 

Efter en kort debat blev der givet håndsalg herpå. 

 

6.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

6.1 Takkeskrivelse til Spar Nord fonden 

Formanden har ved skrivelse til Spar Nord fonden, takket for det modtagne beløb, 

som Vesthallen har fået til indkøb af hjertestarter med tilhørende kursus for 12 

primære brugere af hallen. 

- Takkeskrivelsen er udsendt sammen med dagsordenen. 
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6.2 Ansøgning om kørestolslift 

 Formanden orienterede om sagsforløbet, og vi afventer nu en stillingtagen hertil, 

samt et svar fra Kultur & Fritid. 

- Ansøgningen er udsendt sammen med dagsordenen. 

 

6.3 Ansøgning om udskiftning af rør 

Formanden søger om tilskud til udskiftning af 2 rør i ingeniørgangen, idet de gamle 

galvaniserede rør kører på sidste vers. 

De indhentede tilbud ligger i størrelsesordenen 100.000 kr. 

 

Halinspektøren 

 

6.4 Ingen information 

Der var ikke yderligere at tilføje fra halinspektørens side. 

 

7.0 Opgaveoversigt 

Opgaveoversigten udsendes sammen med dagsordenen, så bestyrelsesmedlemmerne 

kan følge med i hvilke opgaver der løses, og måske mere vigtigt, de opgaver der ikke 

er udført. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og på genmail 

Kurt Petersen 

Formand 

Referat er udsendt via mail den 25. marts 2010 

 

 

Referatet fra den 23. marts er godkendt den 4. maj 2010 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


