Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 25. november 2011, 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).

Hallen:

Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud:

Karin Christensen (KC).

2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 25. oktober 2011.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
4.0

Punkter til beslutning:
4.1

Mødekalender for 2012
Forslag til mødekalender for 2012 blev godkendt, men Niels Mortensen har
meldt afbud til det første møde – tirsdag den 24. januar 2012.

4.2

Nyt blandingsbatteri
Indkøb af nyt blandingsbatteri blev godkendt.
Halinspektøren undersøger hvilken af de 2 løsninger der bedst opfylder vores
behov, men også i f. t. den samlede omkostning.

5.0

Punkter til drøftelse:
5.1

Budgetopfølgning 2011
Hovedtal i den fremsendte budgetopfølgning for 2011 blev gennemgået,
kommenteret og godkendt. Der forventes et mindre overskud, der skal bidrage
til en bedre likviditet i 2012.

5.2

Optagelse af banklån
For at undgå, at der er et likviditetsunderskud to gange om året, så var der en
principiel diskussion om optagelse af et banklån i størrelsesordenen 150.000 –
200.000 kr.
Halinspektøren har kontaktet Danske Bank Erhverv for at finde ud af om det er
muligt at optage dette lån, løbetiden og ydelsen herfor.
Kultur & Fritid kontaktes for at høre om de har nogen indvendinger herimod.
Banklånet optages kun såfremt der indgås en aftale med 3G, idet ydelsen for denne
service skal finansiere lånet over en 10 års periode.
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6.0

Punkter til orientering:
Formanden
6.1

Møde med de selvejende haller og Kultur & Fritid
K&F har inviteret de selvejende haller til møde – torsdag den 8. december 2011
med følgende dagsorden:
-

Kommunalt driftstilskud.

-

Turnusanalyse i Kultur & Fritid.

De selvejende haller holder møde – mandag den 5. december 2011 for at drøfte
dagsordenen.
6.2

Fornyet ansøgning om en kørestolslift
Formanden har genfremsendt ansøgningen om en kørestolslift til K&F.
Årsagen hertil er, at en af firmaidrættens mangeårige afdelingsformænd har fået
amputeret det ene ben over knæet, og kan derved ikke komme til mødelokalerne
på 1. sal.

Halinspektøren
6.3

Aftale med 3G
3G har endnu ikke fået kommunens godkendelse til opsætning af sendemast.
Juristen i de Samvirkende Idrætshaller har gennemgået kontrakten, og mener
ikke, at vi umiddelbart kan underskrive denne, idet der er punkter der bør slettes
eller omformuleres.

6.4

Skrivelse til DGI
Halinspektøren har skrevet til DGI den 7. november 2011, for at gøre opmærksom
på, at der ikke må indtages egne drikkevarer og ej heller ryges i omklædningsrummene.
DGI beklager dette, og har gjort det klart for både ledere og spillere.

6.5

Forenkling af kort- og nøglesystemer
For hurtigt at få klaring over hvem der fortsat ønsker og har behov for kort og
nøgler, så udleveres listerne til de respektive foreningers formænd, der tager
aktion herpå og melder resultatet tilbage til halinspektøren.

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 5. december 2011
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Referatet fra den 25. november 2011 er godkendt den 24. januar 2012
__________________________
Kurt Petersen / formand
__________________________
Karin Holm Christensen
__________________________
Niels Mortensen

_________________________
Jan Reinhold
_________________________
Jørgen Lauritsen
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