Den selvejende institution

Dato

: 18.10.2020

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Halinspektør 75957735
hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
Fra det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 21. oktober 2020,
Deltagere: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Ebba Jakobsen, Poul Skovmark, Lene
Adamsen og Jim Bæk Pedersen.
Der er afbud fra: Paul Lillelund
1

Godkendelse af referat fra sidste møde

2
PMO

Meddelelser.
A) Bygge-projekt – status/økonomi
B) Motionsrum – kommende drift
m.v.
C) Div. meddelelser

Godkendt

A)Flot og velfungerende, forventes færdigt til
november. - Budgettet hænger sammen. Infotavle udvendigt og nyt højtaleranlæg i hallen
er på vej.
B) info 31.10. - Lene og Jim står for
administrationen. – Betaling foregår via
MobilePay – Pris: 100 kr for brikken og 125
kr/md. - Forventer uddannelse af 4-6 frivillige
instruktører

D) Meddelelser fra inspektøren.
• orientering

C) Kontrakt med TGI er indgået. Vandmåler
testes koster 3000 kr, vandforbruget i 2019 var
ekstremt stort. PM arbejder videre.
D) ingen

3
PMO

Hallens økonomi.
Balance pr. 20.10.2020

4

Aktiviteter og visioner
• Selskabslokalet – fitneslokale
• Ændring indretning cafeteria

Ser pænt ud

Behandles under pkt. 2
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Nyt fra TGI
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Fra PL:
•
•

•
•

•

•
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Støtteforeningen
•

Orientering

7

Eventuelt

8

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den
09. december 2020, kl. 18.00.

Mødet slut 19.30.
Ref. EJ
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Generelt kører det godt i TGI med pæn
tilslutning til diverse aktiviteter
Vedr seneste oplæg til aftale med
Bøgeskovhallen komme vi med nogle
input/reviderede oplysninger. Men da jeg
er i udlandet pt kommer dette først sidst
på ugen
Multibane, kører alt andet planmæssigt –
forventes klart sidst november
Hjemmeside; har netop modtaget et
tilbud fra en lokal på knap 20 tkr, hvilket
jeg ikke har svaret endnu. Ersonligt synes
jeg at det er alt for dyrt i fht hvad vi vil
med hjemmesiden. Jeg undersøger noget
mere
TGI Bladet – jeg håber at
menighedsrådet tager kontakt inden
længe vedr indledende møde omkring ét
lokalt blad/avis
Vi glæder os vanvittigt meget til
ombygning af Bøgeskovhallen er klar
med nyt indgangsparti, café, motionsrum
mm

