Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 8. september, kl. 17.00.

1.0

Konstatering af fremmødte mødedeltagere
SFS:

Kurt Petersen (KP) – formand, Jan Reinhold (JR) og Arne Christensen (AC).

SBK:

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

Afbud:

Halinspektør Boye Andersen (BA) pga. sygdom.

2. 0 Godkendelse af referat fra den 26. maj 2015.
Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.
Fremtidige møder starter kl. 16.00.
3. 0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenens punkt 5.2 og 5.3 blev slettet i halinspektørens fravær, og ellers godkendt
uden bemærkninger.
4.0

Punkter til behandling:
4.1

Vedligeholdelsesplan 2015-2016
Der forelå ikke nogen opdateret vedligeholdelsesplan, men halinspektøren havde
fremsendt følgende kommentarer, der refererer til vedligeholdelsesplanens
punkter:
Ad pkt. 1: Udskiftning af ruder i hal/kontorer med lyddæmpning.
Overslagspris kr. 30.000 inkl. montering og moms. Faktisk forbrug kr. 25.270.
Faktura på maling og plader i hal mangler, men vi holder os inden for
overslagsprisen.
Ad. pkt. 2: Udskiftning af termoruder i facaden mod p-pladsen.
Overslagspris kr. 25.585 inkl. montering og moms. Faktisk forbrug kr. 27.347.
Merpris skyldes et tillæg for en bedre og fremtidssikret rude.
Ad. pkt. 20: Udskiftning af spærrenet mod cafeteria er udført ultimo august.
Vi mangler svar fra Niels Lien vedrørende maling eller udskiftning af hallens
udvendige metalplader – han fremkommer med løsningsforslag og tilbudspriser.

4.2

Budgetopfølgning per 31. juli 2015
Balancens hovedtal blev gennemgået af formanden, og udviste positive afvigelser
efter de første 7 måneder. Der var et par poster under indtægter som formanden
ikke kunne svare på, så det venter til næste møde, da det ikke var væsentligt.
Der er pt. et overskud på kr. 811.000 til dækning af udgifter de næste 5 måneder,
så det ser fornuftigt ud.
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5.0

Punkter til orientering:
Formanden
5.1

Bedømmelsesudvalg
Bedømmelsesudvalget, der skal fordele de puljepenge der fremkommer ved de
selvejende hallers tilbagekøb og evt. overskud der er efter køb af timer, er nedsat.
Udvalget kom til at bestå af Jan Reinhold fra Vesthallen, som repræsentant for
bestyrelserne, halinspektør Knud Trane fra Skælskør Hallen, Henning Frederiksen
fra Sørbyhallen og Ole Friberg Jensen, som repræsentant for Fritid.
Første ansøgningsfrist er aftalt til den 4. oktober, og bedømmelsesudvalget mødes
den 7. oktober for at behandle de indkomne forslag. Der er 70.000 – 100.000 kr.
fra kalenderåret 2014 til fordeling i år. Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2016.
Vesthallen fremsender en ansøgning om midler til en handicap rampe ved hovedindgangen til Vesthallen - beløb 35.500 kr.

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 15. september 2015

Referatet fra den 8. september 2015 er godkendt den 27. oktober 2015

__________________________
Kurt Petersen / Formand
__________________________
Jan Reinhold
__________________________
Niels Mortensen

__________________________
Arne Christensen
_________________________
Michael Hjort
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