Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 27. august 2013, kl. 17.00.
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 Holm (KH) er afgået efter eget ønske – Firmaidrætten substituerer.

2. 0 Godkendelse af referat fra fredag den 4. juni 2013.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse at et nyt punkt 4.2 Optagelse af lån.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Månedsbalance
Balancens hovedtal blev gennemgået og udviste mindre, men positive afvigelser
i f. t. budgettet. Årsregnskabet vil formodentligt udvise et mindre overskud,
såfremt der ikke indtræffer større uforudsete omkostninger.
Overskuddet skal være med til at forbedre Vesthallens likviditet.
Under dette punkt blev der stillet spørgsmål til revisionsomkostningerne,
og det blev besluttet at undersøge, hvad en anden autoriseret revisor skal have
for at løse opgaven.
JR oplyste navnet på et muligt emne, som halinspektøren inviterer til en afklarende
samtale om opgavens omfang og indhold.

4.2

Optagelse af lån
Som en del af forhandlingsforløbet med Skole og Fritid (S&F), så har forvaltningen
givet tilsagn om at fremlægge en finansieringsløsning for Fritids- og Økonomiudvalget med det formål, at udskifte taget over sidebygningen og installere
yderligere en kalorifære og flytte den eksisterende i hallen.
En betingelse for at opnå et kommunegaranteret lån er, at der opnås en væsentlig
besparelse på energi forbruget, hvilket er bekræftet af Ole Løgsted/Slagelse
Kommune.
Det beløb der skal finansieres er på ca. 850.000 kr. ekskl. moms med en løbetid
på 20 år og en årlig ydelse på ca. 64.000 kr.
Det er en betingelse for optagelse af lånet, at prioritetsydelsen tillægges
købsaftalen, idet hallens budget ikke vil kunne rumme denne ekstra omkostning.

5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Situationen i Firmaidræt Slagelse
JR og formanden kommenterede situationen i foreningen, og svarede på spørgsmål.
- Der henvises i øvrigt til vedhæftede pressemeddelelse.
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5.2

Møder med Skole & Fritid
Formanden orienterede om de seneste møder der er afholdt med Skole & Fritid.
Som resultat heraf fremsender S & F et oplæg i uge 35 - til de tre bestyrelser der
indgår i samarbejdet med forvaltningen.
Vesthallens bestyrelse holder møde den 9. september 2013 for at formulere et
høringssvar, der skal være forvaltningen i hænde den 13. september 2013.

Halinspektøren
5.3

Vedligeholdelse af hallen
Halinspektøren omtalte de vedligeholdelsesopgaver der er udført i sommerperioden
og fremviste de bede der er under opbygning udenfor hallen.
Der var stor tilfredshed med det udførte arbejde og initiativet til de nye bede.

5.4

Møde med beredskabschefen
Beredskabschefen har været på besøg og rapporten indeholder følgende:
Internt belyste udgangsskilte skal være tændte og eksternt belyste samt
selvlysende skilte være belyste, når lokaliteterne er i brug jf. DF pkt. 8.4.
PÅ brandsynet blev det bemærket at der manglede lys i flugtvejsskiltet i
gymnastiksalen mod bokseklubben. Forholdet bedes bragt i orden.
På brandsynet snakkede vi om, at du ville skifte låsene ud i flugtvejsdørene
i bokseklubben til det fri. Dette er der ikke noget til hindrer for.
Det er ikke nødvendigt med inventarplan for bokseklubben.
Rygning på platformen ved cafeteriet har vi ingen indvendinger imod.

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 18. september 2013

Referatet fra den 27. august 2013 er godkendt den 29. oktober 2013
__________________________
Kurt Petersen / formand
__________________________
Vacant

_________________________
Jan Reinhold

__________________________

_________________________

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen
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