Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 07.06.2018

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

Referat af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 13. juni 2018.
Deltagere: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Ebba Jakobsen, Poul Skovmark, Michael
Kristiansen, Lene Adamsen og Jim Bæk Pedersen.

1

Godkendelse af referat fra sidste
møde

2
PMO

Meddelelser.

Godkendt

A) Orientering om fælleshalmøde

- Debat om Wanna Sport i de små haller og åbent
24-7

B) medarbejdersamtale
C) Diverse meddelelser

- Er afholdt
- 50.000 kr til klimaskærm, evt. kursus i
hjertestarter, vi opsiger abonnement på Connect
sport (11.000kr pr. år)

B) Meddelelser fra inspektøren.
• Div. Orientering

- halgulvet er lakeret, ny gulvbelægning på
toiletterne, spærender er malet, hvid kant på
nordgavl er skiftet.

•

Andet – ønsker?

3
PMO

Hallens økonomi.
• Regnskab pr. 10.06.2018

4

Aktiviteter og visioner
• Hvad skal vi med
selskabslokalet?
•
•
•

Ønsker fra Jim + bestyrelsen
Nyt gulv på tilskuerpladser
visioner: hvad vil vi med
hallen?
Forhold til TGI – hvad
forventer de af hallen?

Ønske om indkig i hallen fra gangen. (30 stk
60*60cm koster 50.000kr). Lovpligtigt tjek af
redskaber er udført. Der indhentes tilbud på nye
døre med glas til selve hallen.

-Ser fornuftigt ud. P.t. et overskud på ca.
20.000kr.

-Poul og Jim laver et skitseforslag.

Drøftes efter sommerferien
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Nyt fra TGI
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-hvilke redskaber må skolen bruge i hallen?

-ønske om nedlæggelse af rejselegatfonden,
tilsagn fra Støtteforeningen.
-Nedlæggelse af teltfonden?
-Tanker om et fælles blad for foreninger i sognet.
-Nye bestyrelser i afdelingerne.
-Der arbejdes på ny struktur i TGI.
6

Støtteforeningen
•

7

8

Orientering

Eventuelt
•

-Formanden har fået fuldmagt til foreningens
konti.

-Evt. fælleskalender for foreninger i sognet.
-Nye kontrakter med TGI i august.

God sommer

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den
22. august 2018, kl. 18.00.

Palle
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