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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 20. marts 2012, kl. 17.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:   Kurt Petersen (KP) – formand, Karin Christensen (KC) 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 tirsdag den 24. januar 2012. 

Referatet blev godkendt, men der var kommentarer til opdeling af referatet i hhv. 

Sager til beslutning, Sager til drøftelse og Sager til orientering. 

Formanden fik overladt opgaven, som evalueres på næste møde. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, men der blev indføjet et punkt 6.3. 

 

4.0 Punkter til behandling: 

 

4.1 Årsregnskab 

Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 blev gennemgået 

af autoriseret revisor Lars Rynord fra Deloitte, og efterfølgende underskrevet 

af bestyrelsen. 

Der udspandt sig en debat om afskrivning på forbedringer, installationer og 

inventar, hvilket ikke har betydning i øjeblikket med den regnskabsmetode 

der anvendes. Det kan få betydning fremover, hvis Kultur & Fritid accepterer, 

at afskrivningen kan indregnes i hallens tilskud. 

Lars Rynord undersøger om Deloitte har en fond, der kan søges i f. m. en 

kørestolslift, samt undersøger om momsen kan modregnes ved køb og installation. 

Slagelse Firma Sports navn ændres næste år til Firmaidræt Slagelse. 

 

4.2 Månedsbalance 

Månedsbalancen blev perifert gennemgået, og der er ingen væsentlige afvigelser 

i f. m. budgettet.  

 

4.3 Cafeteriedriften og holdninger til cafeterieforpagteren 

Cafeteriedriften og holdninger til cafeterieforpagteren var genstand for en heftig 

debat, hvilket mundede ud i, at der er visse forhold der skal undersøges, og der 

var enighed om at bakke cafeterieforpagteren op, for at undgå rygtedannelse, 

og derved ødelægge forretningsgrundlaget i cafeteriet. 

Forpagtningsaftalen skal genforhandles i 2. kvartal. Formanden udsender den 

nuværende aftale, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemgår denne, 

og evt. ønsker om tilretning fremsendes til formanden senest den 20. april 2012. 
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4.4 Brandsyn 

Der er foretaget brandsyn af gymnastiksal 1 og 2, samt af 1. salen. 

Der var ingen problemer på 1. salen, men der skal opsættes et EXIT skilt mod 

den lille mellemgang. 

I gymnastiksal 2 blev det præciseret, at depotrum ikke må anvendes som kontor, 

kaffestue, opholds- og omklædningsrum. 

Depotrum må kun anvendes til opbevaring af redskaber, herunder boksehandsker 

og tilsvarende effekter, men sidstnævnte skal ske i stålskabe. 

Indretning af depotrummene fortages i samarbejde med brugeren, og opstår 

der uenighed herom, så er det i sidste ende halinspektøren der afgør dette med 

hensyn til hallens tarv. 

 

5.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

5.1 25 års jubilæum 

 Tillykke med jubilæet til formanden for Slagelse Bokse Klub - Niels Mortensen, 

der fik overrakt en vingave fra bestyrelsen og de to medarbejdere i hallen.  

 

5.2 Kørestolslift 

Formanden har søgt endnu et par fonde, men der er foreløbig kommet et negativt 

svar fra Danske Bank. Trelleborg Fonden behandler ansøgningen på deres møde i 

april, og formanden rykker Spar Nord for et svar.  

 

5.3 Ansøgning til Teknik og Miljø 

I forbindelse med mødet med Kultur & Fritid blev vi opfordret til at sende en 

ansøgning til Teknik og Miljø om udvidelse af parkeringsarealet Skjoldsvej 8. 

Formanden har udfærdiget en ansøgning, som er bakket op af skolelederen på 

Marievangsskolen og formanden for Marievang IF, der begge har interesse heri.  

Teknik og Miljø har kvitteret for modtagelse, og stillet et par opklarende spørgsmål. 

Bestyrelsen håber på, at det denne gang vil lykkes at få udvidet parkeringsarealet, 

hvilket udgør et større og større problem for Vesthallens kunder. 

 

Halinspektøren 

 

5.4 Møder med Kultur & Fritid 

 I forbindelse med den nye driftsaftale med Slagelse Kommune har der været 

afholdt to møder med Kultur & Fritid - hhv. den 6 og 9. marts 2012.  

Halinspektøren, der repræsenterer Vesthallen, gav en kort redegørelse for 

indholdet i disse møder. Der er intet besluttet endnu, og det næste møde foregår 

allerede den 21. marts 2012.  

  

5.5 Nyt blandingsbatteri 

De to nye blandingsbatterier er monteret af Kurt Riishøj til den aftalte pris. 

 

5.6 Info skærme 

De to infoskærme og programmellet hertil er testet og fundet iorden. 

Infoskærmen i cafeteriet skal samtidig fungere som TV, medens den anden 

infoskærm opsættes og installeres i aulaen i uge 14 op til Påsken. 
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5.7 Forenkling af kort- og nøglesystemer 

Systemet er forenklet, så der nu kun er det nødvendige antal nøglekort og nøgler 

i omløb. 

Hvis man mister et nøglekort, så koster det 50 kr. for et nyt, og sker det, 

at man mister en nøgle, så er prisen for en ny 200 kr.  

 

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 24. marts 2012 

 

 

 

Referatet fra den 20. marts 2012 er godkendt den 22. maj 2012 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


