Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 26. oktober Kl. 16.30.
1.0

Konstatering af fremmødte mødedeltagere
SFS:

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

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

Boye Andersen (BA) - halinspektør.

Afbud: Jan Reinhold (JR).
2. 0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 24. august 2010.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev suppleret med punkt 6.4 og 6.5 – se nedenfor.
4.0

Punkter til beslutning:
4.1

Vedligeholdelsesplan 2010-2011
Den tilsendte vedligeholdelsesplan blev gennemgået af halinspektøren.
Der blev tilføjet en ny opgave i oversigten, der omhandler ”Etablering af lemme til
skunken fra mødelokalet”, så en del af de effekter der ikke pryder lokalet kan
arkiveres her.
Efter behandling af dagsordenpunkt 5.1 og 5.2 blev det besluttet, at de angivne
opgaver skulle gennemføres i 2010, herunder nyt handicap toilet i indgangspartiet.
Vedrørende ”Udskiftning af rør i ingeniørgangen” så besluttes det på kommende
møde, når der er en større viden om vores økonomi og kommunens besparelser
for 2011 og fremover.

4.2

TV-pakke, telefoni og bredbånd
Af forsiden på de indsamlede tilbud fra STOFA og TDC fremgik det klart, at det
kun er TDC der kan tilbyde en samlet pakke bestående af telefoni og bredbånd.
Når det gælder udbud af TV-kanaler, så har STOFA 3 pakketilbud og TDC har
4 boxertilbud, men der var ikke igen nogen umiddelbar løsning herpå, så derfor
opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at se herpå inden næste møde eller
fremkomme med de TV-kanaler som pakken bør indeholde.

4.3

Indretning af nyt handicap toilet
Halinspektøren fremlagte sin løsning til indretning af handicap toilettet, som
overholder gældende regler på området - forslaget blev godkendt.

4.4

Julemøde og julefrokost
Der afholdes julefrokost for bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og deres
ægtefæller, umiddelbart efter julemødets afslutning.
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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 opfølgningen udviser en tilfredsstillende økonomi for
Vesthallen.

5.2

Budget for 2011
Det nye budget for 2011 blev gennemgået og den samlede stigning i forhold til
2010 er kun på 3.850 kr. eller en stigning på 0,2 %.
I budgettet er der allerede indregnet det mindre driftstilskud på 88%.

5.3

Mødekalender for 2011
Mødekalenderen blev gennemgået og følgende rettelser indføjes.
Mødetidspunktet er ændret til kl. 17.00 – 19.00 og julemødet afholdes fredag
den 25. november 2011.
Mødekalenderen godkendes endeligt på kommende møde.

6.0

Punkter til orientering:
Formanden
6.1

Møde med Center for Kultur og Fritid (K&F)
Formanden orienterede grundigt fra mødet med K&F den 15. september 2010.
Denne orientering, opsigelse af den nuværende driftsaftale og notatet fra mødet
gav anledning til en lang debat, som det ikke vil være formålstjenligt at referere,
men det kan kort præciseres, at kommunen ikke mere må give tilskud
til selvejende haller, men skal købe timer på markedsvilkår.

6.2

Nyt møde med Center for Kultur og Fritid
Som opfølgning på ovennævnte møde indkalder K&F til et nyt møde i oktober,
hvilket ikke er sket endnu – derfor udbeder vi os forklaring herpå.

6.3

Ansøgning om kørestolslift
Der mangler fortsat en restfinansiering på 91.000 kr. for at gøre det muligt at
etablere kørestolsliften fra sideindgangen og op til cafeteriet på første sal.
Der er derfor indsendt en ny ansøgning til kommunen, denne gang til Center for
ældre – Myndighedsafdelingen iht. §18 midler.
Denne ansøgning behandles i første uge af december. Hvis det heller ikke lykkes
denne gang, så prøver vi Dansk Handicap Råd og Danske Banks Fond.

6.4

Henvendelse til Center for Kultur og Fritid
Den 14. september 2010 har Vesthallen fremsendt en skrivelse på 5 punkter med
tilhørende underpunkter og spørgsmål, som forvaltningen er blevet bedt om at
besvare. Der er sager helt tilbage fra den 16. marts 2007.
Der er efterfølgende modtaget 2 besvarelser fra hhv. centerleder Susanne Docherty
og driftsleder Kim Sannemand, hvilket ikke gav de svar som vi havde forventet på
de mange rejste spørgsmål.
Det endte ud i, at centerlederen sagde ja tak til en invitation fra Vesthallen,
til at aflægge et besøg den 1. november 2010 - for at få afklaret de rejste
spørgsmål, samt for at se udenoms arealerne og selve hallen.
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Halinspektøren
6.5

Fjernvarme contra naturgas
Vesthallen har fået tilbud om, at blive koblet på fjernvarmeværket, idet det er
besluttet, at Marievangskolen og børnehaven bag hallen tilsluttes værket.
Halinspektøren undersøger en eventuel besparelse og hvad det vil koste at tilpasse
vores nuværende anlæg til fjernvarmen, for at se, om der er en fornuftig
tilbagebetalingsperiode.

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 2. november 2010

Referatet fra den 26. oktober er godkendt den 25. november 2010
__________________________
Kurt Petersen / formand
__________________________
Karin Holm Christensen
__________________________
Niels Mortensen

_________________________
Jan Reinhold
_________________________
Jørgen Lauritsen
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