Den selvejende institution

Dato

Bøgeskovhallen

: 23.10.2017

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dagsorden
Til det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 01. november 2017, kl.
18.00 – senest 21.00
Deltagere: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Hanne Ladegaard Jensen, Lene Adamsen,
Ebba Jakobsen, Michael Kristiansen og Jim Bæk Pedersen.
Fraværende: David Ramm.
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt med flg. bemærkning fra HLJ
HLJ er uenig i nedenstående formulering. Hun synes
ikke vi skal skrive høringssvar vedr. udvidelsen på
Færgegården.
Fra sidste møde:
Færgegården vil bygge ny stald og gyllebeholder.
Palle sender høringssvar for at udtrykke vore
betænkeligheder vedr. evt. større lugtgener end p.t.

2
PMO

JBP

Meddelelser.
A)
Punkter til drøftelse:
• Nyt dokument med opdaterede
ordensregler med harpiksregler
implementeret. Udfærdigelse
• Opdatering hjemmeside med tekst
og billede
• Møde med formand for TGI
• Revidering af vedtægter m.h.t. at
frigøres for skattepligt
• Reg. At reelle ejere af
Bøgeskovhallen –
erhvervsstyrelsen skal have
cpr.nr. på alle
bestyrelsesmedlemmer
B) Meddelelser fra inspektøren.
• Status på div. Projekter
• Scenen
• Kælderen
• E-sport lokalet
•
• mødelokalet
• Igangsætning af arbejder vedr.
klimaskærm – ekstraordn. Tilskud
80.000 i 2017
• Festlokalet – maling af vægge
• Hjertestarter udendørs – er nu OK

LA arbejder videre

JBP og EJ arbejder videre med tekst og nyt foto,
opdaterer bestyrelsen og gennemgår sponsorer.
PM og JBP deltog
PM arbejder videre m.h.p. nye vedtægter til vedtagelse
på generalforsamlingen
PM har brug for vore personnumre snarest.

Vælgermøde om idræt i Fa. Kom. 07.11. hos i T.
Hansen Lounge, Monjasa Park.

Scenen er næsten færdig
Kælder: Dartrummet er færdigt, lokalet bagved
mangler lidt.
E-sport: er godt i gang, alarm, bord, fiber, maling. Der
mangler gitre og en ny dør
Mødelokalet afventer
Arbejdet er i gang

Festlokalet afventer.
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Hallens økonomi.
• Regnskab pr. 24.10.17

Pæn økonomi.
Vi køber 3 gamermaskiner, disse udlejes til EKB. PM
udarbejder lejekontrakt i 2018
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Aktiviteter og visioner
• Ønsker fra Jim + bestyrelsen
Nyt gulv på tilskuerpladser
• Wannasport/Kim har deltaget i
møde – afklaring om Bøgeskov
skal gå med
• Ref. Fra møde med ”de små
haller”
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Nyt fra TGI
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Støtteforeningen
•
•

PM og JBP kigger på mulighederne
Lad os se, hvordan det går, vi er med indtil videre.

KAS: Mulighed for samarbejde. Vi skal være bedre til
at promovere os selv

v. MK:
Skytteafd er lukket
Bueskytteafd. er lukket
Tennisbanerne shines op til foråret, der forsøges
oprettet en ungdomsafd.
Samarbejde med skolen
Der arbejdes på anden struktur i TGI.

Regnskab
Ajourføring af reklamer i Hallen
(Hanne)

Ingen ændringer siden sidst
Er sket.
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Eventuelt
fx energiforbrug
Informationer
Andet

intet
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Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 6. december
2017, kl. 18.00.

Flyttes til torsdag 07.12. kl. 18.00
Ej aftaler menu

Ref. EJ
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