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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – torsdag den 25. november Kl. 18.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:  Kurt Petersen (KP) – formand og Jan Reinhold (JR).  

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

Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør. 

Afbud:  Karin Christensen (KC).    

 

2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 26. oktober 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 Vedligeholdelsesplan 2010-2011 

Den tilsendte vedligeholdelsesplan blev gennemgået og kommenteret, 

hvilket gav anledning til mindre justeringer, hvor opgaverne blev flyttet til 2011. 

De planlagte opgaver for 2010, der er medregnet i budgetopfølgningen, 

gennemføres inden Jul.  

 

4.2 TV-pakke 

I forlængelse af diskussionen på sidste møde blev det besluttet, at indgå aftale 

om Pakke 1, hvilket er den billigste løsning fra STOFA. 

I Dalmose Hallen har de valgt samme løsning og i Slagelse Hallen er der ikke TV.  

 

4.3 Udskiftning af rør 

Økonomien tillader ikke, at rørene i ingeniørgangen udskiftes mellem Jul og Nytår. 

Hvis satsreguleringen for 2010 udbetales i indeværende år, så sættes opgaven i 

gang, idet det er noget af en tikkende bombe pga. rørenes tilstand. 

Formanden kontakter Kultur- og Fritidschef Susanne Docherty for at få en afklaring,  

så Kurt Rishøj kan få en endelig bekræftelse herpå. 

 

 

5.0 Punkter til drøftelse: 

 

5.1 Budgetopfølgning 2010 

De akkumulerede poster i balancen blev gennemgået og gav kun anledning til få 

opklarende spørgsmål, idet balancen stadigvæk udviser en tilfredsstillende økonomi 

for Vesthallen, men likviditeten er ikke så god – der mangler ca. 100.000 kr. 

I budgetopfølgningen var der også indlagt de omkostninger der manglede for den 

resterende del af året – disse tal var synliggjort ved røde tal.  
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5.2 Budget for 2011 

Center for Kultur og Fritid har udbedt sig et budget for 2011, hvor indtægter og 

udgifter skal synliggøres i et dertil udarbejdet skema/skabelon. 

Skemaet og budget 2011, som godkendt på sidste møde vedlægges, og fremsendes 

senest den 3. december til forvaltningen. 

Resultatet af de fremsendte skemaer vil tilgå de selvejende haller den 8. december. 

De selvejende haller har besluttet at holde møde herom den 13. december 2010. 

 

5.3 Mødekalender for 2011 

Mødekalenderen blev endelig godkendt.  

Mødetidspunktet er ændret til kl. 17.00 – 19.00 og julemødet afholdes fredag 

den 25. november 2011. 

   

 

6.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

6.1 Møde med Center for Kultur og Fritid (K&F) 

 Formanden orienterede om mødet med Kultur- og Fritidschef Susanne Docherty 

den 1. november i Vesthallen, hvor der var afsat 2,5 time til besigtigelse af 

udenoms arealer og hallen, samt til diskussion af forløbet fra den 16. marts 2007. 

 Formanden havde med udgangspunkt i de fremsendte spørgsmål til forvaltningen, 

de svar der kom fra forvaltningen på de stillede spørgsmål, samt de nye spørgsmål 

dette medførte - samlet alt dette materiale ’et dokument, hvor de tre faser var 

markeret med hhv. sort, blå og rød tekst. 

 Fritidschefen takkede for det gennemarbejdede materiale. 

 Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding på de rejste spørgsmål – formanden 

rykker herfor i kommende uge.   

 

6.2 Driftsaftalen 2011 

 Driftsaftalen fra 2008 er blevet forlænget endnu engang, spå den nu også dækker 

hele kalenderåret 2011, og ikke som tidligere oplyst kun frem til 1. juli 2011.  

 

Halinspektøren 

 

6.3 Fjernvarme contra naturgas 

Iflg. Ole Løgsted fra Slagelse Kommune, så er det tilbud som Vesthallen har fået 

om, at blive koblet på fjernvarmeværket ikke aktuelt de første 5 år, idet området 

er udlagt til gas og der skal udarbejdes en ny regionalplan mv.  

 

 

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 og på genmail 

Kurt Petersen 

Formand 

Referat er udsendt via mail den 28. november 2010 
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Referatet fra den 25. november er godkendt den 25. januar 2010 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / formand 

 

__________________________     _________________________ 

    Karin Holm Christensen         Jan Reinhold 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Jørgen Lauritsen 

 


