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Referat
Af bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 7. juni 2017.
Deltagere: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Ebba Jakobsen og Jim Bæk Pedersen.
Fraværende: David Ramm,(uden afbud) Hanne Ladegaard Jensen og Lene Adamsen, begge
med afbud.
1

Godkendelse af referat fra sidste møde

2
PMO

Meddelelser.
A)
Punkter til drøftelse:
a) Anvendelse af harpiks – udkast
fra LA/EJ
b) Eventuelt kursus i hjertestarter
c) Styrkelse af bosætning i området
d) Retningslinier for udleje af
festsal/cafeteria

JBP

B) Meddelelser fra inspektøren.
a) Cykler på scenen igen
b) Foldevæg på scenen fjernes og
erstattes af let væg med vinduer
c) Frigjorte rum (fra spinning) bruges
til IT-rum med spil, skole, lektier,
E-sport. Ankermand: Kim Strøm +
Kaster
d) Container på nordsiden af hallen
tilbydes de unge med knallert i
samarbejde med EKB
e) TGI fodbold-aftale – Jim
f) Fra sidst: oppudsning af vægge i
festsal. Opmåling – Jim
g) Hjertestarter udendørs??
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 Godkendt

a) Udsættes til næste møde. Jim og Kim
kigger på udkastet.
b) Kim arbejder videre
c) Kim og EJ berettede
d) Fremover udlejes festsal alene eller
maden leveres af Jeanett, gælder fra
d.d. for alle ikkeindgåede kontrakter.
Køkken kan ikke lejes med, af hensyn
til sundhedsmyndigheder, rengøring
og overdrevent slid på materiel
e) EJ laver aftaler for Bøgeskovhallen
vedr indvielse af cykelsti
f) Evt. nye stabelbare stole i festsal,
venter til næste møde.
g) Vi er bevilget 80.000kr til
bygningsvedligehold. Jim
igangsætter.

f) Tages op igen til septembermødet,
men kan igangsættes nu med maling
af vægge, hvis aftale med maler
træffes.
g) er på vej
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PMO

Hallens økonomi.
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Aktiviteter og visioner
 Ønsker fra Jim + bestyrelsen

5

Nyt fra TGI

6

Støtteforeningen
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8

: 29.05.2017

Ser godt ud.



Regnskab
Ajourføring af reklamer i Hallen
(Hanne)

Eventuelt
fx energiforbrug
Informationer
Andet



Renovering af omklædningsrum
fortsættes
Netværk i hallen udbygges



Ingen mødt




Udsættes til næste møde
Udsættes til næste møde

Facebookside er oprettet. ”Bøgeskovhallen”

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 13. september
2017, kl. 18.00.

Ref. EJ
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