Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 26. maj 2015, kl. 17.00.
1.0

Konstatering af fremmødte mødedeltagere
SFS:

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

SBK:

Niels Mortensen (NM) – næstformand og Michael Hjort (MH).

Hallen:

Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud:

Arne Christensen (AC) pga. sygdom.

2. 0 Godkendelse af referat fra den 26. marts 2015.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:
Nyt punkt 5.4 ”Det nye bookingsystem”.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Vedligeholdelsesplan 2015-2016
Vedligeholdelsesplanen med de opdaterede priser blev vendt endnu engang.
Med udgangspunkt i de 100.000 kr. der er afsat hertil, så har bestyrelsen valgt,
at prioritere følgende opgaver i 2015 – beløbene er inkl. moms:
1. Udskiftning af ruder mod hallen 30.000 kr. inkl. montage.
2. Udskiftning af spærrenet mod cafeteriet 19.510 kr.
3. Udskiftning af ruder mod parkeringspladsen 25.585 kr. inkl. montage.
4. Udskiftning af D1/dobbeltdør mod parkeringspladsen 23.535 kr.
5. Udskiftning af D4/enkeltdør til skoleindgang 14.485 kr.
Bedømmelsesudvalget søges om 32.250 kr. til etablering af SF sten ved
hovedindgangen - for at gøre adgangsvejen handicapvenlig.
Herudover udføres de beskrevne maleropgaver, samt efterisolering i ingeniørgangen - hvilket anslås til løbe op i 5.000 kr.
Niels Lien er kontaktet vedrørende maling eller udskiftning af hallens udvendige
metalplader – han kommer med forslag og tilbudspriser.

4.2

Budget 2016 og opfølgning
Halinspektøren gennemgik det udsendte budget for 2016, og kommenterede
budgettet i helhed, samt uddybede enkelte poster. Budgettet blev godkendt og
sendes efterfølgende til FRITID i h.t. Købsaftalen.
Tilskuddet fra Kommunen er fremskrevet med 1%, hvilket ikke er bekræftet.
I selvsamme regneark var der en balance per 19. maj 2015 som blev gennemgået
og kommenteret, hvilket gav anledning til enkelte opklarende spørgsmål.
Ved proportional fremskrivning, så ser det tilfredsstillende ud.
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5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Bedømmelsesudvalg
Efter endnu en henvendelse til de selvejende haller, fremkom der kun et nyt emne
til bedømmelsesudvalget.
Arbejdsgruppen besluttede derfor, at indstille til FRITID v/Christian Abildgård,
at bedømmelsesudvalget kommer til at bestå af Jan Reinhold fra Vesthallen,
som repræsentant for bestyrelserne, samt Halinspektør Knud Trane fra Skælskør
Hallen og Henning Frederiksen fra Sørbyhallen.
Bedømmelsesudvalget samles umiddelbart efter, at der er et overblik over de
tilbagebetalinger der er fortaget, samt det eventuelle restbeløb der ikke er udbetalt
til hallerne.

Halinspektøren
5.2

Sortering af stabelstole og masonitplader
Halinspektøren sorterer hallens stabelstole og masonitplader i uge 27, hvor der er
arbejdsro.

5.3

Købsaftalen
Det er ved flere lejligheder konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem
Købsaftalen og den forvaltningspraksis der udføres af FRITID.
Købsaftalen skal evalueres i starten af 2016 og en ny aftale skal strikkes sammen
i 3. kvartal 2016.
Derfor vil bestyrelsesmødet i marts 2016 have dette punkt på dagsordenen.

5.4

Det nye bookingsystem
Halinspektøren har været indkaldt til en præsentation af det nye bookingsystem,
men det kan kort beskrives som en katastrofe.
Halinspektørerne indkaldes til en ny præsentation i uge 24/25 jf. ny mail.
Som halinspektøren indtil videre er bekendt med, så vil sæsonbookningen blive
fortaget af FRITID, og al anden bookning skal udføres af respektive halinspektører.
- Halinspektøren får dette bekræftet i uge 23.

6.0

Opgaveoversigt
6.1

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 2. juni 2015
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Referatet fra den 26. maj 2015 er godkendt den 8. september 2015

__________________________
Kurt Petersen / Formand
__________________________
Jan Reinhold
__________________________
Niels Mortensen

_________AFBUD__________
Arne Christensen
_________________________
Michael Hjort
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