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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen - fredag den 26. november 2009 Kl. 18.00. 

 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:  Kurt Petersen (KP) – formand. 

 Jan Reinhold (JR) og Karin Holm Christensen (KC).  

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

Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør. 

Afbud: Ingen. 

 

2. 0 Godkendelse af referat fra den 27. oktober 2009. 

  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 Forpagtning af Vesthallens cafeteria 

a. Formøde med de 2 ansøgere 

Formanden orienterede om formødet med de 2 ansøgere, og kommenterede 

det udsendte dokument, hvor ansøgernes stærk og svage sider blev belyst. 

Det skal pointeres, at det er formandens og halinspektørens opfattelse heraf. 

Formålet med formødet var, at orientere om bestyrelsens forventninger til de 

2 ansøgere, samt afdække om ansøgerne have ideer til hallens cafeteriadrift. 

De stærke sider var langt i overtal, hvilket efterlader det indtryk, at der er 

tale om 2 kompetente ansøgere med hver deres kompetencer og kvaliteter. 

 

b. Kontraktudkast 

Det fremsendte kontraktudkast blev diskuteret ret indgående, men godkendt 

i den nuværende form og med det nuværende indhold. 

 

c. Møde med de 2 ansøgere 

Efter en debat om der skulle nedsættes et ansættelsesudvalg på 4 personer, 

eller hele bestyrelsen skulle deltage i dette møde – blev det besluttet, at hele 

bestyrelsen deltager. 

Følgende dage blev reserveret til disse samtaler: 

Tirsdag den 5. januar og torsdag den 7. januar 2010 – kl. 16.00 i Vesthallen. 

Halinspektøren kontakter ansøgerne for at orientere dem herom, samt aftale 

en dato for hver enkelt ansøger. 

Det godkendte kontraktudkastet tilsendes ansøgerne.  

 

d. Opsigelse af forpagteren 

Det blev besluttet at opsige den nuværende forpagter Slagelse Bokse Klub 

ved formanden Niels Mortensen inden udgangen af året i h. t. §2. 
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5.0 Punkter til drøftelse: 

5.1 Budgetopfølgning 

Den udsendte og månedsopdelte balance blev kommenteret summarisk af 

halinspektøren, der samtidig påpegede, at det forventede årsresultatet 

ville blive i størrelsesordenen 34.000 kr.  

Det blev besluttet, at overføre overskuddet til 2010 - til delvis dækning af de 

omkostninger, der vil fremkomme ved udskiftning af tærede rør i ingeniørgangen. 

Der er tidligere indhentet tilbud på udskiftning af disse rør, der ligger i størrelses-

ordenen 75.000 kr. - 100.000 kr. - alt efter om der anvendes Pex-rør eller rustfrie 

Mepla-rør. Materialevalg undersøges af Kurt Rishøj - inden beslutning træffes.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og på genmail 

Kurt Petersen 

Formand 

Referat er udsendt via mail den 30. november 2009 

 

 

Referatet fra den 26. november er godkendt den xx. februar 2010 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


