Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 26.11.2009

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 2. december 2009 kl.
18.30 i
mødelokale 1.
Alle mødt.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. oktober 2009.
Ref. : Referatet godkendt.

PSJ

2.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1.
B)

Meddelelser fra inspektøren.
1.
2.
3.
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4.
parkeringsbåsene nærmest hallen.
5.
dametoilet ved selskabslokalet.
6.
7.
aftale ??
8.
Ref. : Intet at bemærke.

PC

Intet.
Aflysninger i 2009 og 2010?
Udlejning.
Reparationsarbejder siden sidst
Montering af kæde ved
Etablering af puslebord i
Minimering af telefonudgifterne.
Lakering af halgulvet / anden
Andet.

3.

Årsplan 2010-2011.
Der fremlægges forslag til Årsplan 2010-2011 til godkendelse (vedhæftet).
Ref. : Godkendt med enkelte ændringer. Revideret Årsplan vedhæftes referatet.

PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomi pt., herunder forventningerne til Årsregnskab 2009.
Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret. Årsregnskabet forventes at slutte med en
mindre henlæggelse.

PM

5.
PSJ

Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i
Bøgeskovhallen.
Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. Tryk F. - Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.
Status: Siden sidst er der fremsendt ansøgning til Carl Bro Fonden, og der er indtil dato
ikke modtaget yderligere tilsagn eller afslag.
Derudover foreslår jeg vi søger Klublokale- og værestedspuljen ved LOKALEOG ANLÆGSFONDEN. I ansøgningsskemaet herfra fremgår bl.a. at man skal
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oplyse størrelsen af egenfinancieringen.
Idet vi stadig mangler svar på nogle af vores ansøgninger, foreslås, at vi afventer en stillingtagen til dette spørgsmål indtil vi har svar på alle ansøgninger,og
derfor udskyder en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden indtil da.
Ref. : Efter drøftelse enedes man om at fremsende ansøgningen snarest, idet egenfinancieringen aftaltes til 50.000 kr.
6.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering (nu udsat indtil videre til 2010).
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Nye højttalere til hallen. Vurderet til 4 stk. a’ 8.000 kr. (2009-prisniveau).
Sidste nyt :
Inspektøren har, i forbindelse med udskiftningen af højttalerne i cafeteriet,
modtaget et tilbud på nye højttalere til hallen, idet de gamle er tjenstlige til
udskiftning.
Det ønskes drøftet om udskiftningen skal foretages nu, evt. via en
financiering over Støtteforeningen.
4 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
5 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
7 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2.)
8 Forbedring af bevægelseshandikappedes forhold.
Ref. : Det besluttedes at acceptere det fremsendte tilbud, idet financieringen sker via
Støtteforeningen. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

PSJ

7.

Ansøgning fra TGI Gymnastikafdeling.
Der er fra TGI Gymnastikafdeling modtaget en mundtlig ansøgning om indkøb af ny
skumgummimåtte, idet en af hallens eksisterende måtter er meget slidt i skumgummiet.
Man er fra afdelingen indstillet på selv at betale halvdelen af udgifterne.
PSJ har tilkendegivet overfor afdelingen, at en forudsætning for at vi vil drøfte
henvendelsen i bestyrelsen, er at det ikke giver pladsproblemer. Inspektøren har
tilkendegivet, at det ikke giver problemer. Derudover blev det aftalt at en kopi af tilbuddet
blev tilstillet os.
Det vurderes, at den samlede udgift max. vil beløbe sig til ca. 10.000 kr. inkl. moms.
Det forventes at det endelige tilbud vil forelægge til mødet.
Det indstilles
at ansøgningen godkendes under forudsætning af, at afdelingen betaler halvdelen
af udgifterne, og at Bøgeskovhallens andel betales medio januar 2010.
Ref. : Indstillingen godkendt.

PSJ

8.

Hallens energiforbrug.
PSJ
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (vil blive udleveret på mødet).
Ref. : Taget til efterretning.
Side 2
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Det aftaltes endvidere, at vi ved næste gruppeskift af rør i hallen skal have
undersøgt om der er kommet nye og forbedrede armaturer der evt. kan give en
energibesparelse.
9.

Støtteforeningen.
-Sidste nyt ?
-Generalforsamlingen den 22. februar 2010, kl. 19.00.
Bl.a. 1. På valg er Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
2. Bestyrelsens forslag til kontingent i 2010.
3. Menu ??
4. Andet, bl.a. revision, øvrige valg mv.
(Generalforsamlingen er allerede nu blevet annonceret på TGI's hjemmeside, og
forventes annonceret i næste udgave af TGI Bladet).
Ref. : ad. 1 Intet
ad. 2 PM og PSJ er villige til genvalg.
Kontingentsatsen foreslås bibeholdt.
Menu aftalt til gule ærter med flæsk og pølse.
Revision, valg mv. gennemføres som tidligere år.

BN

10.

Alle

Eventuelt.

Ref. : Kjeld Pedersen oplyste at han udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2010, idet han
ikke længere er udpeget af byrådet. Forventes erstattet af Bente Ankersen.
Jan Kargo forventes at fortsætte.
Jan Kargo opfordrede til opdatering af NYHEDERNE på hjemmesiden.
11.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 3. februar 2010 kl. 18.30 i mødelokale 1.

Side 3
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Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 9. juni 2010. kl. 18.30.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2010.
Ref. : Referatet godkendt.
2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1 PSJ har deltaget i det årlige fælleshalmøde, der i år blev afholdt i
Elbohallen.
Referat fra mødet er udsendt pr. mail.
2. Ark.Thomas Thomsen har sendt takkebrev i anledning af vor kondolencehilsen.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
1.
Aflysninger i 2010?
2.
Udlejning.
3.
Reparationsarbejder siden sidst
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4.
Etablering af puslebord i
dametoilet ved selskabslokalet.
Etableringen udsat indtil videre.
5.
Minimering af telefonudgifterne.
6.
Lakering af halgulvet / anden
aftale ??
7.
Andet.
Ref. : -Udendørs lamper monteret på bygningen er repareret.
-Forsikringstilbud fra TRYK under udarbejdelse.

PC

B)

3.

Årsplan 2010-2011.
Bemærkninger til den reviderede Årsplan 2010-2011 (Udsendt via mail d. 08.01.2010.).
Ref. : Gitte Bertelsen melder afbud til det planlagte augustmøde, hvorfor dette møde
blev flyttet til onsdag den 1. september 2010, kl. 18.30.

PSJ

4.

Hallens økonomi pt.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomiske situation p.t.
Ref. : Status pt. Omdelt og kommenteret. Anden lejeindtægt lavere end forventet. På
udgiftssiden forventes energiudgifterne stadig at være lavt sat. Lønrefusionen fra
2009 forbedrer også udgiftssiden.

PM

5.
PSJ

Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i
Bøgeskovhallen mv.
Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Lokale-og Anlægsfonden.
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.
Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blåt markerede fonde.
Side 1
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Status:
TT har d. 26.05 oplyst, at han grundet de familiere forhold først nu starter projektet op.
PSJ oplyste TT om,at projektet skal være tilendebragt senest 1. december dette år, idet
det er en af forudsætningerne i bevillingsskrivelserne.
Det foreslås samtidigt, at vi ansøger Fredericia Kommune om helt eller delvist tilskud til
det resterende beløb der udgør 50.000 kr.
Til drøftelse.
Ref. : Taget til efterretning, idet det blev godkendt at søge Fredericia Kommune om et
tilskud på 45.000 kr. hvilket er det manglende beløb.
6.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering (udsat indtil videre).
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2.)
Ref. : BN henledte opmærksomheden på begyndende rustangreb på nordgavlens
plader. Dette tages med ved den kommende vedligeholdelsesgennemgang.

PSJ

7.

Elsikkerhedsattest
Inspektøren har gjort opmærksom på, at det er blevet et lovkrav, at der hvert andet år
udarbejdes en elsikkerhedsattest. Formålet er at sikre at den faste elinstallation i hhv. hal
og selskabslokale, herunder nød- og panikbelysning er funktionsprøvet og fundet i
orden.
Inspektøren har ladet vores elektriker, Thomas Petersen, fra El-Gården, foretage
kontrollen, og attesterne er modtaget, hvilket betyder at vore installationer skulle være i
orden.
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

8.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

9.

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Andet
Ref. : Danske Bank har opsagt aftalen vedrørende nordgavlen. BN arbejder videre med
at finde en erstatning. Ny aftale med Rikkes Malerfirma. XL Byg har skiftet ejer, der
er villig til at fortsætte (Davidsen).
Alt forventes klar til den nye sæson.
Girokort for 2010 udsendt.

BN
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Vi deltager ikke i Sommersjov 2010.
Grundet udskiftning i bestyrelsen besluttedes det at revidere, genoptrykke og
udsende ny folder, gerne sammen med TGI Bladet.
Aftalt at Jan Kargo laver nyt udkast. Alle læser det sidste nummer igennem, og
sendes forslag til rettelser til Jan. Oplag 2000, så der er til 2 udsendelser.
PSJ kontakter Bøgeskov Skole angående omdeling.
10.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
11.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 1. september 2010 kl. 18.30 i M1.

Side 3
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Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl.
18.30.
Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 9. juni 2010.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1 PSJ har modtaget ansøgning fra Sommersjov i Bøgeskov om lån af borde,
stole og toiletter til deres arrangement i dagene 11. til 14. august 2010.
Tilladelse er givet administrativt efter samme betingelser som tidligere år.
2 Vort nuværende rengøringsfirma har meddelt, at de ikke længere kan
videreføre deres firma, hvorfor vi skal finde et nyt firma. Dette arbejde er i
gang.
3 Vi har til forvaltningen indberettet energiforbrug (mængde og kroner) for
2009, samt forventet forbrug for 2010. Forvaltningen skal bruge tallene for
at vurdere effekten af de nye energiafgifter, idet hallerne i fællesskab har
bedt kommunen om kompensation herfor.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
1.
Aflysninger i 2010 og 2011 !
2.
Udlejning.
3.
Reparationsarbejder siden sidst
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4.
Etablering af puslebord i
dametoilet ved selskabslokalet.
Etableringen udsat indtil videre.
5.
Minimering af telefonudgifterne.
6.
Lakering af halgulvet / anden
aftale ??
7.
Indbrud !
8.
Andet.
Ref. : -Ingen aflysninger.
-En udlejning af selskabslok. tilgået i 2011.
-Låsekasser ved toiletter skiftet.
-Ekstra alarm install. i caf. efter to indbrud. Kasseapp. og fladskærm stjålet.
I fortsættelse heraf foreslår I, at vi indgår en vægteraftale.
Aftalt at han indhenter tilbud herpå.
-I har fået en forespørgsel på leje af vort køkken alene.
Dette accepteret til en pris a' 800 pr. gang, og under forudsætning af, at selskabslokalet er ledigt.

PC

B)

3.

Årsplan 2010-2011.
PSJ
Bemærkninger til den reviderede Årsplan 2010-2011.
Ref. : Intet at bemærke.
Side 1
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4.

Hallens økonomi pt.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomiske situation p.t.
Ref. : Økonomioversigten omdelt og gennemgået.
Budgettet forudsættes at holde.

PM

5.

Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i
Bøgeskovhallen mv.
PSJ
Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Lokale-og Anlægsfonden.
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.
Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blåt markerede fonde.
Status:
Der er fremsendt ansøgning til Fredericia Kommune om de sidste manglende midler.
Derudover har ark. Thomas Thomsen udsendt materiale for indhentning af tilbud på de
forskellige entrepriser. Tilbuddene foreligger den 27. august og der vil i den forbindelse
blive udarbejdet en økonomisk opstilling.
PSJ vil på mødet fremlægge resultatet af licitationen med henblik på at godkende
tilbudspriserne.
Til drøftelse og godkendelse.
Ref. : Licitationsresultatet gennemgået, og alle tilbud accepteres.
6.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering (udsat indtil videre).
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet nyt.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

7.
PSJ

Energimærkningsrapport.
Vi har nu modtaget rapporten over det udførte energieftersyn (rapporten vedhæftet).
Rapporten indeholder forslag til energibesparende tiltag. Af disse er der kun eet der
foreslås gennemført nu, resten foreslås gennemført i forbindelse med den almindelige
udskiftning/vedligeholdelse. Alle forslagene forudsættes derfor medtaget i den
kommende vedligeholdelsesgennemgang.
Til drøftelse.
Side 2
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Ref. : Indstillingen godkendt.

8.

Sti-og parkeringsbelysning.
På bestyrelsesmødet i april blev det besluttet at udsætte behandlingen af dette emne til
vort augustmøde.
Sagsfremstilling :
Vores elektriker har meddelt at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til de
21 parklamper, der er placeret langs hallens østfacade samt parkeringspladsen.
I øjeblikket er der 7 til 8 defekte armaturer.
21 Nye lampehoveder af typen CLIMA 42 watt foreslår vor elektriker opsat. Denne type
er tillige opsat ved Bredstrup Pjedsted Hallen.
Den samlede pris for en udskiftning af alle 21 lampehoveder beløber sig til i alt kr.
59.000 inkl. moms.
Ud fra hallens økonomiske situation pt. ønsket drøftet om alle skal udskiftes
nu, eller alternativt om det skal ske over en eller flere omgange.
Ref. : Det godkendtes, at halvdelen søges udskiftes i år, og resten i 2011.
PSJ

9.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

10.

Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
JCK har udsendt forslag til revisionen af velkomstfolderen.
Forslaget ønskes drøftet, bl.a. mht. oplag (2000 stk. ?) samt udsendelsestidspunkt
sammen med TGI Bladet. Bladets 3. udgave udkommer 13. september og 4. udgave
den 6. december 2010. Af hensyn til trykning mv. bør vi vel satse på 4. udgave.
Derudover ønskes drøftet om der skal vedlægges et girokort ?? hvilket er angivet i
forslaget fra Jan. Hvis ja, har BN så tilstrækkeligt med girokort liggende ??
Samtidigt kan oplyses, at Bøgeskov Skolens 6. klasse via klasselærer Hans Jørn
Hansen har meddelt, at de er meget interesseret i at foretage udbringningen formedels
1000 kr.
Financieringen af folderen mv. forudsættes afholdt af støtteforeningen.
Til drøftelse.
Ref. : Forslaget drøftet. Udsendelse sammen med TGI Bladet udsættes til bladets aprilnummer, og der vedlægges ikke girokort.
Aftalt at eventuelle rettelsesforslag sendes til Jan.

JCK

11.

Støtteforeningen.
-Halvårsregnskab for Støtteforeningen til godkendelse (vil blive udleveret på mødet).
-Reklamer
-Evt. flytning af generalforsamlingen fra mandag den 21. februar til mandag den 28.
februar 2011.
-Andet
Ref. : Halvårsregnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.
Alle reklamepladser er reelt besat.
Generalforsamlingen flyttes IKKE, men fastholdes til mandag den 21. februar
2011.

BN
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
12.

Dato

: 03.09.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Eventuelt.

Alle

Ref. : BN foreslår at træerne på p-pladsen fældes. Dette godkendt. PSJ sætter arbejdet i
gang.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 27. oktober 2010 kl. 18.30 i selskabslokalet, idet vi starter med
mødet med TGI's hovedbestyrelse, og derefter fortsætter i M1 efter vores egen
dagsorden.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
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: 23.10.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
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Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 27. oktober 2010 kl.
18.30 i M1.
Mødet indledtes i selskabslokalet sammen med TGI's hovedbestyrelse.
Særskilt referat herfra er udsendt via mail.
Der var afbud fra Jan Kargo og Palle Clausen.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 1. september 2010.
Ref. : Referatet godkendt.
2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1 Der er indgået ny aftale med TGI's gymnastikafdeling om leje af scenen.
2 Efter aftale er udskiftningen af alle belysningsarmaturer langs hallen og parealet ordret og udført.
3 Ny udlejningskontrakt indgået med TGI for sæsonen 1. september 2010 til
31.marts 2011.
4 Der er indgået aftale med SFO om leje af hallen hver torsdag fra uge 43 og
frem til påskeferien 2011.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
1.
2.
3.
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4.
dametoilet ved selskabslokalet.
Etableringen udsat indtil videre.
5.
6.
aftale ??
7.
8.
Ref. : Udsat grundet Inspektørens sygdom.

PC

B)

Aflysninger i 2010 og 2011 !
Udlejning.
Reparationsarbejder siden sidst
Etablering af puslebord i
Minimering af telefonudgifterne.
Lakering af halgulvet / anden
Indbrud !
Andet.

3.

Årsplan 2010-2011.
PSJ
Bemærkninger til den reviderede Årsplan 2010-2011.
Ref. : Ingen bemærkninger.
4.

Hallens økonomi pt.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomiske situation p.t.
Ref. : Omdelt og gennemgået. Inspektørens sygdom vil medføre ekstraomkostninger.
P.t. likviditetsmangel specielt grundet omkostningerne til udbedring af
handigkapfor-holdene. Fondsbidragene søges tilvejebragt hurtigst muligt.

PM
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
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Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

5.

Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i
Bøgeskovhallen mv.
PSJ
Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Lokale-og Anlægsfonden.
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.
Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blåt markerede fonde.
Status:
Arbejderne er nu i fuld gang, og nærmer sig sin afslutning. Liften i hallen og de
automatiske døroplukkere ved hovedindgangen er blevet monteret.
Ref. : Taget til efterretning.
6.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering (udsat indtil videre).
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status :
Ref. : Intet nyt.

PSJ

7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

8.

Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
Status :
JCK har udsendt revideret udgave af en revisionen af velkomstfolderen.
Forslaget ønskes drøftet, med henblik på indhentning af tilbud på trykning.
Til drøftelse.
Ref. : Drøftelserne udsat grundet Jan's afbud til dette møde. Det blev dog aftalt at
eventuelle bemærkninger sendes til Jan hurtigst muligt.
JCK

9.

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Andet
Ref. : Intet nyt.
BN foreslår at trappen ud for nordligste indgang (til Skytterne) sløjfes, og at
eventuelle hele fliser anvendes til udskiftning af defekte fliser andre steder.

BN

10.

Eventuelt.

Alle
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Ref. : Intet.
11.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 8. december 2010 kl. 18.30 i M1.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 08.12.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 8. december 2010 kl. 18.30 i M1
efter følgende dagsorden :
Der var afbud fra Gitte Bertelsen.
1.
PSJ

Ref.
2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 27. oktober 2010.
Godkendt.

Ref.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Dansk Kennel Klub har igen rettet henvendelse til os om et weekendarrangement den 17. og 18. september 2011. Tilbud er fremsendt.
2. Trelde Træservice v. Rolf Jensen er ordret til at fjerne træerne ved
plantebedene på parkeringspladsen samt foretage en beskæring af
eksisterende beplantning langs parkeringspladsens ydergrænse.
Taget til efterretning.

PC

B)

PSJ

Ref.

3.
PSJ

Ref.

Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2010 og 2011 !
2. Udlejning.
3. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
4. Etablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
Etableringen udsat indtil videre.
5. Minimering af telefonudgifterne.
6. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
7. Indbrud !
8. Andet.
-Ifm. det store snefald har der været vand igennem taget. Aftalt at PSJ sender
fornyet henvendelse til kommunen om vor tag- og loftsag.
-Telefonudgifterne. De samlede udgifter til telefon, fax, TV og internet udgør ca.
20.000 kr. årligt. Disse udgifter skønnes at kunne minimeres afhængig af hvad vi
har brug for.
Følgende krav opstillet :
-internet og TV-pakke med sportskanalerne
-mobiltelefon
Det aftaltes at PSJ undersøger hvilke krav vort alarmanlæg stiller til opkoblingen
til Brand og Redning.
Sagen genoptages på næste møde.
-Øgede reparationsudgifter på gulvvaskemaskinen til hallen.
Aftalt at inspektøren indhenter tilbud på ny maskine fra Stadsing, Kærcher og evt.
Siemens eller andet anerkendt fabrikat
Årsplan 2010-2011.
Nyt forslag til Årsplan 2011-2012 til drøftelse (vedhæftet).
Ingen bemærkninger pt.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
4.
PM

Ref.

5.
PSJ

Ref.
6.
PSJ

Dato

: 08.12.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Hallens økonomi pt.
På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomiske situation p.t.
herunder forventningerne til Regnskab 2010, samt give oplæg til Budgetforslag 2011.
Oversigt omdelt og gennemgået. Energiudgifterne mindre end forudsat. Anden
lejeindtægt har forbedret sig på det seneste. Vedligeholdelseskontiene med et lille
overforbrug grundet udskiftningen af 21 armaturer på parkerings- og gangarealer.
Regnskab 2010 forventes at balancere, måske med et mindre beløb der kan
hensættes på vedligeholdelses-kontoen.
Udgifterne til handikapforbedringerne viser pt. en egenbetaling på ca. 28.000 kr.
efter fradrag af midlerne fra hhv. Bygge- og Anlægsfonden og Tryk Fonden. Idet vi
har søgt FK om det manglende forventede restbeløb på 45.000 kr. aftaltes at PSJ
meddeler forvaltningen at ansøgningen nu er på 28.000 kr. hvilket er det
konstaterede restbeløb.
Såfremt FK ikke yder det samlede korrigerede ansøgte beløb, aftaltes at et evt.
restbeløb finansieres via Støtteforeningen.
Budgetforslag 2011 ligeledes fremlagt og kommenteret. Forslaget godkendt.
Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i
Bøgeskovhallen mv.
Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Lokale-og Anlægsfonden.
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.
Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blåt markerede fonde.
Status:
Arbejderne er afsluttet, og endeligt byggeregnskab er udarbejdet og sammen med
øvrige bilag mv. fremsendt til de to fonde (kopi af byggeregnskab vedhæftet).
Det kan samtidigt oplyses, at PSJ har rettet henvendelse til Fredericia Kommune om
status for vor ansøgning om et tilskud, svarende til den kalkulerede restsum (45.000 kr.).
Det blev herfra oplyst at sagen var indgået, men at ansøgningen havde forputtet sig hos
Kultur og Fritidsforvaltningen. Ansøgningen er efterfølgende fundet, og man har meddelt,
at den vil blive behandlet af Folkeoplysningsudvalget på deres førstkommende møde,
der er den 16. december 2010.
Restsummen udgør, jfr. regnskabet, nu 28.160,28 kr.
Der henvises til bemærkningerne under dagsordenens pkt. 5.
Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering (udsat indtil videre).
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
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Dato
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7
8

Ref.
7.
PSJ

Ref.

8.
PSJ

Ref.
9.
JCK

Ref.

10.
BN

Etablering af udluftning fra lille toilet ved nordlige indgang.
Fjernelse af trappe ud for nordre indgang, samt udskiftning af enkelte fliser
på de øvrige gangarealer.
9 Reparation af loft ved indgang til M2, efter vandskade.
Status :
3 nye vedligeholdelsesarbejder er påført listen, idet det foreslås, at disse arbejder
bringes til udførelse i 2011.
Indstillingen godkendt.
Tyverisikring.
Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om de seneste 3 indbrud, der bl.a. resulterede i
2 gange tyveri af vort fladskærms-TV og projektor. Dette gjorde, at PSJ kontaktede en
konsulent hos vort forsikringsselskab, med henblik på at få forslag til en bedre sikring af
lokalet samt vort TV og af vor projektor, og samtidigt prøve at undgå at vores forsikringsselskab opsiger vores forsikring.
De af forsikringskonsulenten anbefalede forslag er efterfølgende blevet forelagt firmaer
der udfører disse opgaver, og firmaerne har fremsendt tilbud på udførelsen.
Der henvises til det af PSJ udarbejdede særskildte notat desangående. (notat vedhæfte)
Det ønskes drøftet hvilke af de foreslåede tiltag der søges gennemført.
Notatet gennemgået og kommenteret.
Efter en drøftelse godkendtes,
at der opsættes røgalarm,
at der indkøbes labels,
at der mellem TV'et og væggen påmonteres stålwire,
at der på dørene ind til cafeteriet isættes cylindre på begge sider af døren.
Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Taget til efterretning.
Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
Status :
Afsluttende bemærkninger til det af JCK udsendte revideret udgave, med henblik på
indhentning af tilbud på trykning.
Til drøftelse.
Ingen yderligere bemærkninger til ordlyd og billeder.
Aftalt at Jan Kargo udarbejder endeligt oplæg, dog således at det fremstår som
dobbeltsidet idet det undersøges om vi kan få det med som en integreret del af
TGI Bladets septemberudgave, og helst som midtersider.
Derudover ønskes trykt ekstra kopier til eget brug.
Aftalt at PSJ kontakter TGI-redaktøren desangående, når det endelige koncept er
udarbejdet.
Støtteforeningen.
-Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.
Valg - På valg er Børge Nielsen.
Menu ???
Bestyrelses oplæg til kontingentsats for 2011???
Annoncering, revision, valg af suppleanter, kontrollanter mv., foreslås gennemført som
tidligere år.
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Ref.

11.

Dato

: 08.12.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

-Reklamer
-Andet
-Børge er villig til genvalg.
Kontingentsats foreslås bibeholdt på de 75 kr.
Øvrige forhold som tidligere år.
Menu aftalt til stegt flæsk m. persillesovs.
PM foreslår bestyrelsen udvidet med op til 2 personer, hvoraf den ene plads
stilles TGI til rådighed. Aftalt at PSJ drøfter dette med Anette Krog for at høre
HB's mening.
-Tømrerm. Døssing er på venteliste til en reklame i hallen.
-Der er nu opsat skilte der henviser til det nye handikaptoilet.
Eventuelt.

Alle

Ref.

JCK : Fremover bedes dagsorden og referat udsendt som pdf-filer.

12.

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 2. februar 2011 kl. 18.30 i M1.

PSJ

Side 4
E:\Bøgeskovhallen\Bestyrelsesmøder\Referater\2010\Referat december 2010 Hallen.doc

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 03.02.2011

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 2. februar 2011 kl. 18.30 i M1.
Afbud fra Gitte Bertelsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 8. december 2010.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Ny gulvvaskemaskine af fabrikat HAKO (70 l.) er bestilt, og formentlig
leveret.
Ref. : Taget til efterretning.
Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning.
3. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
4. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
5. Indbrud igen !!
6. Andet.
Ref. : ad. 5 Skaderne ved det sidste indbrud her i 2011, er så små at omkostningerne er
mindre end vores selvrisiko, hvorfor skaderne ikke indberettes til forsikringsselskabet.
ad 6 Halgulvet skal lakeres samt gulvet i selskabslokalet skal tyndafslibes og
lakeres. Begge arbejder skal udføres i sommerferien 2011.
Aftalt at inspektøren finder andet firma, evt. ved kontakt til de andre haller,
og indhenter tilbud.
Tidligere kontrakt omfattede en to-årig periode til ca. 30.000 kr., omfattende
såvel hal som selskabslokale. Det ene år med en lakering og året efter
både en tyndafslibning og lakering.
PC

B)

3.

Årsplan 2010-2011.
Bemærkninger til Årsplan 2011-2012 til drøftelse.
Ref. : Intet at bemærke.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
PM
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Årsresultat 2010 for Bøgeskovhallen til efterfølgende godkendelse.
Ref. : Årsregnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.
5.

Formandsberetning for året 2010.
PSJ's forslag til årsberetning for året 2010 fremlægges til kommentering og efterfølgende godkendelse (kopi vedhæftet).
Ref. : Godkendt med enkelte rettelser.
PSJ
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6.

Minimering af telefonudgifterne.
Genoptagelse af sag fra sidste møde.
På mødet blev følgende minimumskrav opstillet :
-Internet
-TV-pakke med sportskanalerne, (vi har pt. Viasat abb. via parabol).
-Mobiltelefon med nr. 75957735 (vi har pt. et nr. 4047 5947).
Det blev samtidigt besluttet at undersøge om vor alarm er afhængig af fastnet, eller om
mobilnet kan anvendes.
Det vurderes samtidigt, at fax'en ikke anvendes længere.
Idet der henvises til den af PSJ udsendte mail samt ovenstående, ønskes drøftet
hvorledes vi fremadrettet og i samarbejde med TGI, etablerer og financierer etableringen
af trådløst internet i cafeterieområdet.
Se tillige dagsordenens punkt 8.
Ref. : Drøftet. Det skal sikres, at den kommende mobiltelefon altid befinder sig i hallen,
også når inspektøren ikke er til stede.
Hvad angår etablering af trådløst netværk i caf. afventes kommende møde med
TGI. Umiddelbart har vi ikke noget behov herfor.
Vores Viasat-abb. er steget væsentligt, hvorfor det aftaltes
at Børge kontakter Viasat for at få defineret "Restaurationspakke 1" og
"Restaurationspakke 2".
at Børge undersøger om Trefor stadig ikke etablerer fiberpakke til erhvervsfirmaer, og hvis ja, så hvad det koster.
at inspektøren kontakter Poul Erik Mathiesen for evt. at finde andre alternativer.
PSJ

7.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Sidste nyt.
Fmd. for KFU, Kurt Halling, har telefonisk meddelt PSJ, at man har bedt forvaltningen undersøge hvorvidt der kan findes en "her og nu"-løsning på taget, således at
indtrængende vand kan undgås. Han oplyste, at der pt. ikke er penge til en udskiftning af taget, men at sagen har høj prioritet.
Efterfølgende har PSJ, sammen med kommunens tekniker, Flemming Qvick, og vor
egen arkitekt, Thomas Thomsen, foretaget en besigtigelse. Ved besigtigelsen oplyste
Flemming, at han ikke havde nogen patentløsning der sikrer vandindtrængning,
hvilket han ville meddele forvaltningen.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
7 Etablering af udluftning fra lille toilet ved nordlige indgang.
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Fjernelse af trappe ud for nordre indgang, samt udskiftning af enkelte fliser på de
øvrige gangarealer.
9 Reparation af loft ved indgang til M2, efter vandskade.
Status :
Trelde Næs Træservice har påbegyndt fjernelsen af de gamle træer og begyndt
beskæring af beplantning langs parkeringspladsen.
Ref. : Taget til efterretning.
8.

Tyverisikring.
Status efter modtagelsen af bemærkningerne fra forsikringsselskabets taksator.
Der henvises til den af PSJ udsendte mail om tilbuddet fra fa. Jansson samt de afledte
af- og tilmeldinger omkring vort telefonsystem samt i øvrigt til dagsordenens punkt 6.
Aftalen med fa. Jansson er indgået, og disse arbejder er udført.
Alle af- og tilmeldinger af telefon, Fredericia Brand og Redning pågår nu efter at alarmen
er installeret og idriftssat.
Der mangler nu levering af TV og projektor samt metalrammen til TV'et.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

9.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema udleveres på mødet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

10.

Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
Status :
Nyt layout fra JCK jfr. referat fra december-mødet.
Ref. : Pågår. PSJ kontakter derefter redaktøren for TGI Bladet. Folderen påregnes
udsendt med bladets september-udgave.
JCK

11.

Støtteforeningen.
-Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.
Herunder fremlæggelse og kommentering af Årsregnskab 2010 for Støtteforeningen til
efterfølgende godkendelse (udleveres på mødet).
Endvidere drøftelse og evt.godkendelse af bestyrelsens forslag til revision af vedtægterne (indkomne forslag vedhæftet).
Status for valg mv.
-Reklamer
-Andet
Ref. : Regnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.
Gl. obligationer udtrukket. Kassebeholdningen er ca. 179.000 kr. hvorfor det
besluttedes, at reinvestere 150.000 kr. i nye obligationer.
Aftalt at der sendes en hilsen til Aage Føns i anledning af hans sygdom. BN
sørger for dette.
Det besluttedes at fremlægge PM's forslag til revision af vedtægterne, således at
bestyrelsen kan udvides med op til 2 medlemmer, hvoraf 1 medlem stille til
rådighed for TGI.
BN

12.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Inspektøren gjorde opmærksom på, at skemaerne til bestilling af hal og omklædningsrum skal ændres. PSJ sørger herfor, og JCK ændrer herefter på
hjemmesiden.
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Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30 i M1.
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BESTILLING AF HALLEN
Følgende klub

: ___________________________________________________

og afdeling

: ___________________________________________________

bestiller hermed Bøgeskovhallen således :
Uge nr.

Ugedag

Dato

i tidsrummet

_____________

____________

_________________

__________________

_____________

____________

_________________

__________________

_____________

____________

_________________

__________________

_____________

____________

_________________

__________________

_____________

____________

_________________

__________________

Hallen skal benyttes til : ________________________________________________
Bestillingssedlen anvendes for timer, der ikke er omfattet af en udlejningskontrakt.
Bestillinger, afbestillinger eller ændringer skal ske til halinspektør Palle Clausen,
enten direkte, eller via e-mail på adressen boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk.
Bestillinger skal ske med mindst 8 dages varsel.
Afbestillinger og/eller evt. ændringer kan foretages omkostningsfrit op til 4 uger før
arrangementets afholdelse.
For udlejning gælder de almindelige prisaftaler.
Minimumsudlejningen omfatter 4 timer på hverdage og 5 timer i weekends og
helligdage.
Der beregnes betaling fra mødetidspunkt til 1 time efter sidste kamp eller
træningstime.
Der henvises i øvrigt til hallens ordensreglement.

________________________________________
(underskrift)

___________________
(kontakttelefon)

Den selvejende institution

Dato

Bøgeskovhallen

: 09.02.2011

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk
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BESTILLING AF OMKLÆDNINGSRUM
Følgende klub

: ___________________________________________________

og afdeling

: ___________________________________________________

bestiller hermed følgende omklædningsrum således :
Uge nr.
Ugedag
Bemærkninger

Dato

i tidsrummet

_______ ________

________

_______________

____________________

_______ ________

________

_______________

____________________

_______ ________

________

_______________

____________________

_______ ________

________

_______________

____________________

_______ ________

________

_______________

____________________

Bestillingssedlen anvendes for timer, der ikke er omfattet af en udlejningskontrakt.
Bestillinger, afbestillinger eller ændringer skal ske til halinspektør Palle Clausen,
enten direkte, eller via e-mail på adressen boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk.
Bestillinger skal ske med mindst 8 dages varsel.
Afbestillinger og/eller evt. ændringer kan foretages omkostningsfrit op til 4 uger før
arrangementets afholdelse.
For udlejning gælder de almindelige prisaftaler.
Minimumsudlejningen omfatter 3 timer.
Der beregnes betaling fra mødetidspunkt til 1 time efter sidste kamp eller
træningstime.
Der henvises i øvrigt til hallens ordensreglement.

________________________________________
(underskrift)

___________________
(kontakttelefon)

Vedtægter

for
B,ØGESKOVHALLElI{S
STØTTEFORE,}WI{G
og

Den selvejende institution

B,ØGESKOVHALLEN

Vedtægter for
BøGESKOVHALLENS STøTTEFOREN I NG

$ 1. Foreningens

formål er at vedligeholde interessen for Bøgeskovhallen, og ved forskellige aktiviteter skaffe midler til videre udbygning og eventuel udsmykning af Bøgeskovhal-

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

$

$

7. Ved alle valg skal der være skriftlig afstemning, blot eet medlem ønsker det. Beslutninger
træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der føres
protokol over samtlige møder.

$

8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 10 o/o af medlemmerne ønsker det.

len.

2. Som medlem kan optages alle over 15 år.
For at være valgbar til bestyrelsen skal man
være fyldt 18 år.
3. Generalforsamlingen i Bøgeskovhallens
Støtteforening vælger en bestyrelse på 3-5 personer, der repræsenterer både Bøgeskovhallens
Støtteforening og Bøgeskovhallen.
Trelde G.l,'s hovedbestyrelse disponerer kontinuerligt nover een plads i bestyrelsen.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Konstituering af bestyrelsen; se vedtægter for
den selvejende institution Bøgeskovhallen.
Der vælges 2 suppleanter.
Der vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
TGI's hovedbestyrelse udpeger sin repræsentant, samt en suppleant for denne.
På ulige år er et bestyrelsesmedlem på valg. På
lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Såfremt bestyrelsen udvides til 5 personer, er 2
personer på valg hvert år.
Valg af suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant er et-årige.

$ 4. Generalforsamlingen er højeste myndighed
for både Bøgeskovhallen og Støtteforeningen.
De valgte bilagskontrollanter skal revidere Støtteforeningens regnskaber og gennemgå Bøgeskovhallens regnskaber kritisk.
$

$

$

9. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for Støtteforeningen, hver i forbindelse
med mindst eet bestyrelsesmedlem.

$ 10. Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling, når forslaget er på
dagsordenen, og der er almindeligt flertal herfor.
$ 11. Foreningens opløsning kan ske på den ordinære generalforsamling, når forslaget er på
dagsordenen, og 314 af foreningens medlemmer ønsker det.
Er 314 af medlemmerne ikke til stede, skal der
indkaldes til ny generalforsamling 14 dage efter.
Da træffes afgørelsen med almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler idræts- og ungdomsarbejdet i
Vejlby sogn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2011.

5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

6. Generalforsamlingen afholdes hvert år
ifebruar måned med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskaber for såvel Støtteforeningen som

$

Bøgeskovhallen.

4. Fastsættelse af kontingent til Støtteforeningen
for næste år.
5. lndkomne forslag.
6. a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
b. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant.
7. Eventuelt.
Varsling sker i det eller de blade, der normalt anvendes, og med 14 dages varsel.

Dirigent

Vedtægter for
BøGESKOVHALLEN

g 1. Bøgeskovhallen er en selvejende institution
med hjemsted i Bøgeskov, Fredericia

Således vedtaget på den ordinære generalfor-

kommune. samling den 21. februar 2011.

$ 2. lnstitutionen har til formål at drive Bøgeskovhallen til benyttelse for idrætsudøvelse og kulturelle formå1, fritidsbeskæftigelse samt selskabelighed.

ffirff^4kn*
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$ 3. lnstitutionen drives af en bestyrelse på
medlemmer, hvoraf de 2 er udpeget af Fredericia kommunalbestyrelse, og de øvrige vælges
efter de regler, der er beskrevet i Støtteforeningens vedtægter.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde
efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer for Bøgeskovhallen, samt
formand og kasserer for Støtteforeningen.
4. Støtteforeningens generalforsamling er institutionens højeste myndighed.

$

$

5. Regnskabet følger kalenderåret, og
regnskabet føres af institutionens kasserer og
revideres af en statsautoriseret revisor.

6. Bestyrelsen har ledelsen af institutionen
og ansætter en halinspektør til at varetage den
daglige drift og udarbejder isamarbejde med inspektøren de til driften af Bøgeskovhallen nødvendige regulativer.

$

$

7. Halinspektøren forestår udlejning af lokaler

i det omfang og efter de retningslinier, besty-

relsen afstikker.

8. lnstitutionen tegnes af formand eller kasserer for Bøgeskovhallen, hver i forbindelse med
mindst eet bestyrelsesmedlem.

$

$

9. Vedtagelse af køb og salg af fast ejen- dom
kræver godkendelse af Støtteforen ngens ord inære generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægtsænd ri nger skal forelæg ges Støtteforeningens generalforsamling til godkendelse.
i

$ 10. Forslag til institutionens likvidation skal forelægges Støtteforeningens generalforsamling til
godkendelse.

dirigent

tuv
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30 i M1.
Jan Kargo ikke mødt.
PSj bød Morten Bodilsen velkommen i bestyrelsen som repræsentant for TGI.
1.

Konstituering.
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Bøgeskovhallens Støtteforening,
skal der foretages fornyet konstituering af bestyrelserne for hhv. Bøgeskovhallens
Støtteforening som for DSI Bøgeskovhallen.
Ref. : Eksisterende konstituering i begge bestyrelser fastholdes.
PSJ

2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 2. februar 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

3.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Børnehuset Bøgeskov har meddelt, at man af økonomiske årsager ikke er i
stand til at leje hallen indtil videre, dvs. frem til sommerferien, og formentlig
heller ikke i efteråret. De har anvendt hallen 6 gange her i første halvår.
Tidligere år har vi haft en lejeindtægt på godt 12.000 kr.
2. PSJ har deltaget i et evalueringsmøde om den nye haltimefordelingsmodel.
De fremmødte klubber havde i store træk kun positive tilbagemeldinger om
den nye model. Det fremgik, at klubbernes likviditet var forbedret med ca.
236.000 kr. som følge af, at man nu kun bookede de ønskede timer.
Derimod kunne det oplyses, at hallerne, i perioden frem til jul, derimod
havde ca. 3400 timers mindre kontraktudlejning. Flere af disse timer blev
dog efterfølgende genudlejet til klubberne som løse timer. Det forventes
dog, at hallerne vil blive kompenseret for de manglende indtægter. Dette
forventes at ske her i første halvår af 2011.
Processen omkring den kommende kontraktperioden, 1. september 2011 til
31.marts 2012 er blevet fremrykket, således at den skulle være på plads
senest den 31. marts.
3. PSJ har sammen med TGI-repræsentanter foretaget haltimefordeling for
den kommende sæson, 01.09.2011 til 31.03.2012.
Planen er endnu ikke helt på plads, idet der var enkelte sammenfaldende
ønsker om træningstider. Disse blev forsøgt korrigeret/flyttet.
Efterfølgende er det os meddelt, at en endelig aftale er på plads mellem
gymnastik og håndbold.
Tilbage står en tilbagemelding fra badminton om enkelte timer de blev
tilbudt.
4. Der forventes indgået aftale med Keld Vestergaard,TGI Håndbold, om
brugen af hallen i perioden uge 17/2011 til uge 25/2011, dog ekskl. uge
19/2011, på tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 20.00.
Der henvises til tidligere udsendte mail om betingelserne herfor.
5. Inspektøren har fået tilknyttet Berit Nielsen som medhjælp i cafeteriet via
beskæftigelsesordningen.
6. Tirsdag den 12. april 2011 afholdes det årlige fælleshalmøde i Erritsøhallen.
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Ref. : Taget til efterretning. Det bemærkedes samtidigt, at der var givet en erkendtlighed
til Jan Sterndorff i anledning af hans 60 års fødselsdag.
Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 4 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet ialt 17 (+ 2 res.) arr. i kalenderen.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
6. Andet.
Ref. : ad 1. Ingen nye.
ad 4. De eksisterende døre til omkl. 1, 2 og 4. trænger til udskiftning. Det
besluttedes at indhente tilbud på nye.
ad 5. Intet nyt.
PC

B)

4.

Årsplan 2010-2011.
Bemærkninger til Årsplan 2011-2012 til drøftelse.
Ref. : Intet at bemærke.
PSJ

5.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Omdelt og kommenteret. Budgettet følges.
PM

6.

Minimering af telefonudgifterne.
Status : På mødet vil inspektøren redegøre for status vedrørende til- og afmelding af
telefonlinierne mv.
Ref. : Inspektøren meddelte, at overflytning fra TDC til Telia vil ske medio maj måned.
PSJ

7.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
PSJ
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Der henvises til den fra PSJ udsendte mail.
Det ønskes drøftet om vi evt. har andre muligheder for at fremme udskiftningen af
hallens loft og tag ??
Ref. : Situationen drøftet. Der kom ikke andre forslag på banen. Der var samtidig
enighed om at en gennemførelse via frivillig arbejdskraft ikke anses for at være en
mulighed, hverken tidsmæssigt eller teknisk.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
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Etablering af udluftning fra lille toilet ved nordlige indgang.
Fjernelse af trappe ud for nordre indgang, samt udskiftning af enkelte fliser på de
øvrige gangarealer.
9 Reparation af loft ved indgang til M2, efter vandskade.
Status :
Som følge af den rejste kritik omkring toiletforholdene i herretoilettet ved
selskabslokalet, har inspektøren forsøgt at foretage en kraftig rengøring af
urinalen med et særligt kalkopløsningsmiddel. Herefter vurderes det, at det pt.
ikke er nødvendigt pt. med en udskiftning af urinalen.
ad. 8 ) Arbejdet med fjernelse af trappe ved nordre indgang er ordret.
Ref. : Intet at bemærke.
8.

Tyverisikring.
Status
Det er meddelt vores forsikringsselskabs taksator, at de stillede krav om sikring af
hallens cafeteriet nu er udført.
Til orientering
Ref. : Taget til efterretning idet inspektøren kunne fortælle, at taksatoren havde været på
besøg og havde godkendt de udførte tiltag.
PSJ

9.

Viasat-abb. / Waoo
PSJ
PSJ har haft kontakt med Waoo/Trefor omkring levering af TV-signal til offentlig visning.
De leverer IKKE signal til off. visning.
Endvidere er Viasat kontaktet med henblik på en nærmere specifikation af fakturaen.
Firmaet oplyser, at Pakke 1, ud over gratisprogrammerne, indeholder TV3, TV3+ og TV3
PULS. Pakke 2 indeholder TV2 Sport og TV2 Sport Premier League.
De nuværende priser er :
Kortafgift koster pt. 55,42 kr. pr. måned.
Pakke 1 koster pt. 8,25 kr. pr. måned pr. tomme TV.
Pakke 2 koster pt. 16,50 kr. pr. måned pr. tomme TV.
Alt er ekskl. moms.
Heri er inkluderet en rabat på 25 % på pakke 1 og 2.
Med baggrund i et 46 tommer TV, og ovenstående enhedspriser, vil den årlige udgift
ekskl. moms andrage i alt kr. 14.327,04, og inkl. moms i alt kr. 17.908,80.
Til orientering og drøftelse.
Ref. : Drøftet, idet der var enighed om for nærværende at fortsætte abb. med Viasat,
at PSJ undersøger opsigelsesperioden, og
at drøfte med TGI om omkostningerne er for høje i forhold til ønsker og behov.
Det kan efterfølgende oplyses, at der i aftalens pkt. 9 er angivet
at aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 360 dage til
udgangen af en kalendermåned.
at kunden straks og senest 30 dage efter aftalens ophør skal returnere smartcartet
til Viasat. Kortet skal sendes anbefalet. Har Viasat ikke inden denne frist
modtaget kortet betragtes dette som bortkommet, og Viasat har ret til at kræve
1000 kr. i erstatning fra kunden.
10.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning, idet bemærkes at energiforbruget stadig holdes lavt.
PSJ
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11.

Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
JCK
Status : Afventer nye billeder.
Ref. : Intet at bemærke.
Støtteforeningen.
-Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.
Reaktioner efter afholdelsen af generalforsamlingen.
-Reklamer
-Andet
Ref. : Ingen bemærkninger til generalforsamlingen.
Vedr. reklamer oplyste BN, at Valdemar Tømrer mv. er stoppet, at Tømrer Døssing
erstatter PR Offset i hallen, og at Davidsen (tidl. XL Byg i Erritsø.) fortsætter og at
pladen udskiftes med firmaets logo.
12.
BN

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.30 i selskabslokalet sammen med TGI's
hovedbestyrelse, hvorefter vi fortsætter vort normale bestyrelsesmøde i M1.
Bøgeskovhallen er vært.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.30.
Mødet startede i selskabslokalet sammen med TGI's hovedbestyrelse (se særskilt referat fra
dette møde).
Der var afbud fra Gitte Bertelsen, Palle Mogensen og Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 6. april 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Der er nu indgået aftale med Keld Vestergaard,TGI Håndbold, om brugen
af hallen i perioden uge 17/2011 til uge 25/2011, dog ekskl. uge 19/2011,
på tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 20.00.
2. Der er modtaget takkeskrivelse fra Jan Sterndorff i anledning af vores
erkendtlighed ifm. hans 60 års fødselsdage.
3. Der er fremsendt faktura på de af TGI lejede løse timer for perioden 1.
januar til 30. juni 2011. Den samlede leje for perioden beløber sig til 36.051
kr. der også omfatter den i pkt. 1 nævnte udlejning.
4. Der er til forvaltningen fremsendt oversigt over merudgifter ifm. de nye
grønne afgifter. Der henvises til den af PSJ udsendte mail.
5. TGI's hovedbestyrelse har, efter afholdelsen af deres ordinære
generalforsamling, fordelt posterne som følger : H-formand Anette Krog,
næstfmd. Jesper Bjerrisgaard, H-kasserer Lisbet Bang-P, H-sekretær
Morten Bodilsen.
Som følge heraf er Mortens nye mail-adresse blevet sekretaer@treldegi.dk
6. PSJ har modtaget ansøgning fra Sommersjov i Bøgeskov om brug af
hallens toiletter samt lån af borde og stole ifm. årets arrangement, der er
programsat til perioden 17. til 20. august dette år.
PSJ har meddelt accept under de samme betingelser som tidligere år, idet
det samtidigt skal bemærkes, at der ikke ansøges om brug af hallens
køkken.
Ref. : Taget til efterretning.
Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 15 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet ialt 8 arr. (inkl. 1 reservation) i kalenderen.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
Status : Inspektøren og PSJ vil orientere om de gennemførte undersøgelser om at finde anden entreprenør.
6. Andet.
Ref. : ad 5. 3 firmaer kontaktet angående tilbud på lakering af hhv. hallen og selskabslokalet.
PC

B)
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ad 6. Inspektøren gjorde opmærksom på, at brugen af cafeteriet her i sommerperioden indtil dato har været utrolig lav.
Aftalt at vi foretager en evaluering på hhv. august- og oktobermøderne,
hvorefter vi tager en drøftelse med TGI om nødvendigheden af en fortsat
åbning.
3.

Årsplan 2010-2011.
Årsplan 2011-2012 til drøftelse.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : PSJ omdelte den af kassereren udarbejdede økonomiske oversigt.
Grundet indkøb af ny gulvvaskemaskine samt udskiftning af 4 døre er beløbet på
vedligeholdelseskontiene brugt op.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Ved det netop afholdte fælleshalmøde blev det aftalt at oversigten over
kommunalt financierede vedligeholdelsesarbejder på hallerne skulle opdateres.
Oversigten er nu modtaget og viser, at der på et tidspunkt tænkes anvendt
950.000 kr. på Bøgeskovhallens tag til udskiftning af tagplader samt
efterisolering. PSJ har i den anledning bedt om en nærmere specifikation af
dette beløb idet vi jo har ansøgt om små 4 mill. til et nyt tag og loft mv. jfr.
rapporten fra ark. Thomas Thomsen.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
7 Etablering af udluftning fra lille toilet ved nordlige indgang.
8 Fjernelse af trappe ud for nordre indgang, samt udskiftning af enkelte fliser på de
øvrige gangarealer.
9 Reparation af loft ved indgang til M2, efter vandskade.
Status :
ad. 8 ) Arbejdet med fjernelse af trappe ved nordre indgang samt udskiftning af enkelte
defekte fliser er afsluttet.
ad. 7 og 9) Er ordret hos Thorkil Schrøder, og arbejderne er udført.
-Nye døre til omkl. 1,2 og 4 samt nordligste mellemdør er monteret.
Ref. : Ingen bemærkninger.
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6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema udleveres på mødet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning idet bemærkes, at energiforbruget stadig holdes lavt.
PSJ

7.

Ny/genoptryk af velkomstfolderen.
Status : Afventer nye billeder.
Ref. : Efter drøftelse enedes man om at udskifte 2 af de "gamle" billeder fra
selskabslokalet.
JCK

8.

Fælleshalmøde.
PSJ har deltaget i det årlige fælles halmøde. Mødet blev af holdt i Erritsøhallen.
Der henvises til det udsendte referat fra mødet.
Heraf fremgår bl.a., at der er foretaget en regulering af udlejningspriserne for hhv.
trægulvtimer som for skydebanetimer.
De nye timepriser er :
Trægulvtimer SIF : kr. 87,00
Skydebaner SIF
: kr. 51,20 for 8 baner.
Komm. institutioner : kr. 287,00
Som følge af øgede grønne afgifter, blev det besluttet, at hallerne foretager en beregning
over disse øgede omkostninger, og meddeler forvaltningen dette, med henblik på at
søge kompensation herfor. PSJ og PM har foretaget en beregning, der er meddelt
forvaltningen. Der henvises til tidligere udsendte kopi af mail til forvaltningen.
Derudover blev drøftet et nyt bookingsystem som forvaltningen pt. undersøger hvad vil
koste, samt hvem der evt. skal udvikle dette.
Forvaltningen henstiller at hallerne melder tilbage om ønsker og holdninger til dette
forslag. Systemet tænkes udviklet således at der er mulighed for at kunne booke timer i
hallerne samt at afregning af disse timer skal foretages via systemet.
Det er PSJ's opfattelse at et bookingsystem vil belaste inspektøren yderligere rent
administrativt.
Da der er forskellige afregningssatser for hhv. SIF-klubber, sportsarr. og øvrige arr. samt
for enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en SIF-medlemsklub, skal systemet kunne takle
dette. Dette virker umiddelbart komplekst og administrativt tungt.
Endeligt skal bemærkes, at vi hidtil har haft den holdning at vi bestemmer hvem der lejer
hallen, hvorfor vi ikke har været interesseret i at en direkte booking kan foretages, og
derfor heller ikke at en direkte afregning kan foretages.
Ovenstående spørgsmål ønskes drøftet med henblik på svar.
Ref. : Ovenstående drøftet.
Der svares, at vi på det foreliggende grundlag ikke har bemærkninger, men vil
tage stilling når vi ser en funktionsdygtig model. I øvrigt fungerer vores eget
nuværende system udmærket.
PSJ

9.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Intet.
MB

Støtteforeningen.
- Reklamer
-Andet
Ref. : Orienterede om fa. Linnemanns konkurs. Vil kontakte Expert om evt. fortsættelse.
HC Sport og Valdemar Tømrer stoppet. Vil prøve at finde nye emner.
10.
BN
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Girokort for kontingentindbetaling 2011 udsendt. 59 har allerede betalt dd.
11.
Alle

12.
PSJ

Eventuelt.
Ref. : Intet.
Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 17. august 2011 kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 17. august 2011 kl. 18.30 i M1.
Afbud fra Palle Mogensen og Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 8. juni 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Der er modtaget halkontrakt med Fredericia Kommune for perioden 1.
august 2011 til 31. juli 2012.
2. Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst torsdag den 25. august 2011 kl.
09.00 til 11.00.
3. Ny halkontrakt med TGI påregnes indgået indenfor kort tid.
4. Der er indgået aftale med TGI's Gymnastikafd. Om leje af scenen for en ny
1. årig periode.
5. Vort Viasat-abb. Er opsagt med udgangen af juli måned 2012.
6. Har modtaget en henvendelse fra Fredericia Türk Gücü om leje af bane og
omklædningsrum for deres serie-5 fodboldhold, omfattende træning hver
tirsdag samt kampe
hver anden weekend. Hvad angår bane er henvist til Fredericia Kommune
som rette baneejer. Hvad angår omklædningsrum er det oplyst, at en leje
vil blive relativ dyr, da af hensyn til inspektørens mulighed for afspadsering
skal have ansat en afløser, der kan påtage sig jobbet med åbning samt
efterfølgende rengøring mv. Dette tog man til efterretning og PSJ har
efterfølgende intet hørt mere hertil.
Ref. : Taget til efterretning, idet det bemærkes, at kontrakten med TGI er indgået.
Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 16 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet ialt 7 (+ 1 res.) arr. i kalenderen.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
Status : Der henvises til den af PSJ udsendte mail om de indhentede tilbud på
lakering, samt de anførte bemærkninger omkring tidspunkt og holdbarhed .
Lakeringstidspunkt af gulvet i selskqabslokalet er aftalt mellem inspektøren
og firmaet.
6. Andet, herunder brugen af cafeteriet i sommerperioden.
Ref. : Intet at bemærke.
PC

B)

3.

Årsplan 2011-2012.
PSJ
Bemærkninger til Årsplan 2011-2012 til drøftelse.
Ref. : Intet at bemærke.
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4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : PM's oversigt omdelt og kommenteret. Intet specielt at bemærke.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Intet at bemærke.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

7.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udsat.
MB

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Halvårsregnskab for Støtteforeningen (udleveres på mødet).
-Andet
Ref. : ad. 1 Følgende har opsagt deres reklameaftale : Intersport, Valdemar Tømrer og
Dansk Gastronomi (Kjeld Hindkjær).
ad 2 Regnskabet godkendt.
8.

BN

9.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Inspektøren bemærkede, at der kommer en ny praktikant førstkommende mandag.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 26. oktober 2011 kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 26. oktober 2011 kl. 18.30 i M1.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 17. august 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Der er modtaget takkeskrivelse fra Poul Erbo Hansen i anledning af vores
erkendtlighed ifm. hans 75 års fødselsdag.
2. Der henvises til den af PSJ udsendte mail om kommunens oplæg til nyt
EDB-program for hhv. foreninger og haller. For hallernes vedkommende
omfatter programmet et system der viser hvilke timer der i de enkelte haller
er ledige. Foreningsdelen omfatter bl.a. et bookingsystem for de timer
idrætsforeningerne har fået tildelt i de enkelte haller. Derudover indeholder
programmet et medlemskartotek samt et regnskabssystem idet booking
hos foreningerne kan foretages online. Programmet er internetbaseret.
Hallerne har været inviteret til Herning for at se hvorledes et idrætscenter
brugte programmet i praksis.
PSJ vil på mødet give en nærmere redegørelse for besøget samt evt.
resultat herfra.
3. På sidste møde blev oplyst, at Arbejdstilsynet har været på besøg. Der
henvises til den af PSJ udsendte mail desangående.
4. På foranledning af Kultur og Fritidsafd. har Flemming Quick fra
kommunens ejendomsafd. været på besøg for at få opdateret listen over
kommunalt finansierede vedligeholdelsesarbejder for Bøgeskovhallen.
Eneste opgave på den gamle liste er udskiftningen af hallens loft og
tagkonstruktion.
Det har imidlertid vist sig at hallens flade tage hen over selskabslokalet og
de 4 gamle omklædningsrum har kraftige fugtbuler. Inspektøren har haft
kontakt til et tagdækningsfirma, der har foretaget en besigtigelse samt
fremsendt udbedringsforslag med tilhørende tilbud på udbedringerne.
Dette blev forelagt FQ, der efterfølgende har lovet at skrive det på listen.
PSJ vil på mødet give en mere detaljeret redegørelse for de foreslåede
udbedringsforslag mv. på de flade tage.
5. Johnny er tiltrådt i et indtil videre 4 ugers praktikophold.
Ref. : Taget til efterretning, idet bemærkes, at der for såvidt angår pkt. 4, skal
tilvejebringes ny ansøgning til kommunen vedrørende vore tage,idet de flade tage
også trænger til renovering.
Det skal samtidigt bemærkes, at Bøgeskovhallen bliver gældfri i 2012, og at der
med nyrenoverede tage kan spares på energisiden, såvel el som varme.
Derudover sikres mod skimmelangreb samt råd og svamp.
PSJ

PC

B)

Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 23 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet i alt 3 arr. i kalenderen. For 2012 er der pt. indskrevet 11
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arr.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af hallens gulv / anden aftale ??
Status : Gulvet i selskabslokalet er nylakeret.
6. Andet, herunder brugen af cafeteriet i sommerperioden. SE tillige
dagsordenens pkt. 12.
Ingen.
muligvis en julefrokost i hallen i indeværende år, derudover 2 udlejninger i
2012.
God udlejning i indeværende år.
Reparationer af køleanlæg for hhv. køle-/fryserum samt disken i cafeteriet.
Derudover mindre dørreparationer.
Intet
Se ref. under dagsordenens pkt. 12, hvad angår cafeteriesituationen.
Brandsyn afholdt. Mindre bemærkninger specielt omkring dørpumper.

3.

Årsplan 2011-2012.
Eventuelle bemærkninger til Årsplan 2011-2012.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Status omdelt og kommenteret. Bortset fra den store udgift til ny gulvvasker ser
tallene fornuftige ud. Det forventes at der bliver tale om et mindre underskud for
2011 i størrelsesordenen 30.000 til 50.000 kr. Midlerne hentes på kontoen for de
tidligere års opsparede midler.
PSJ kunne oplyse, at TGI indtil videre har booked ekstratimer svarende til ca.
14.000 kr. for perioden fra 1. august og indtil dato. Dette beøb er ikke med i
ovenstende, hvorfor det forventede merforbrug bliver tilsvarende mindre.
Derudover kunne PM oplyse at abb. til PlanBook var opsagt.
PM

5.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Ud fra de seneste politiske udmeldinger, ser det heller ikke ud til at
er midler til et nyt tag i 2012.
Ref. : Se bemærkningerne under punkt 2A om fornyet henvendelse.
Derudover diskuteredes hvad Støtteforeningens skal anvendes til.
Det blev besluttet at sætte emnet på næste mødes dagsorden.
PSJ

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
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5

Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
7 Ved fremtidige udskiftninger af bl.batterier til håndvaske i alle toiletterne
foreslås disse udskiftet til berøringsfrie bl.batterier (14 stk. ialt).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Ad 7 godkendt.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning,idet inspektøren bemærkede, at det store vandforbrug i
sommeren skyldes defekt vandhane.
PSJ

7.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : MB orienterede om hvad TGI's hovedbestyrelse pt. har fokus på. Bl.a. ser det ud til
at man vil implementere foreningsprogrammet CONVENTUS. Gymnastikafd. er i
fuld gang.
Specielt for Bøgeskovhallen drøfter man hvorledes den kommende
haltimefordeling skal gennemføres, hvilket falder helt i tråd med vore ønsker.
Afslutningsvis kunne PSJ oplyse at TGI's gymnastikafdeling har aflyst
onsdagstimerne fra 21 til 23,idet der ikke længere er basis for disse timer til
volleyball.
PSJ har rettet henvendelse til Anette Krog om der skulle være andre afdelinger i
TGI, der kunne ønske sig disse timer.
MB

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Andet
Ref. : reklamerne for hhv. Linnemann og Valdemar Byg er stadig åbne. Der er skiftet
plader for hhv. Mammen og Davidsen. BN bemærkede i den forbindelse, at vi
fremover skal bruge anden type plade således at opsætningen bliver billigere idet
der så ikke længere skal anvendes lift.
8.

BN

9.

Eventuelt.

Alle

Ref. : -På foranledning af inspektøren drøftedes evt. opsætning af camera udendørs,
idet der igen var smadret 2 ruder.
Det aftaltes at inspektøren arrangerer møde med fa. Jansson desangående.
-PSJ orienterede om indbydelsen fra kommunen om udarbejdelse af ny Kultur,
Fritids- og idrætspolitik.
-PSJ og inspektøren undersøger pt. hvad en ny kaffemaskine til selskabslokalet
koster, idet den gamle er udtjent.
-PSJ orienterede om at vore 18 glaskarafler er forsvundet fra service-depotet.
Det aftaltes at der indkøbes nye.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 7. december 2011 kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 7. december 2011 kl. 18.30 i M1.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
1. Det i november udførte brandsyn resulterede i enkelte bemærkninger,
herunder opsætning af dørpumpe ved selskabslokalet, samt flytning af en
CO2-slukker fra scenen til køkkenområdet. Sidstnævnte sted skal tillige
suppleres med et brandtæppe. Ovenstående er sat i værk af inspektøren.
2. Det er meddelt Arbejdstilsynet at der nu er udarbejdet en
Arbejdspladsvurdering.
Denne skal gentages hvert 3.år, altså næste gang i 2013.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. er der for 2012 indskrevet 11 arr. i selskabslokalet bog 2 arr. i
hallen.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
Ref. : Intet specielt.
PC

B)

3.

Forslag til Årsplan 2012-2013.
Forslag til Årsplan 2012-2013 ønskes kommenteret (vedhæftet).
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
herunder forventninger til REGNSKAB 2011 samt fremlægge forslag til
BUDGETFORSLAG for 2012.
Ref. : Status omdelt og kommenteret. Bortset fra den store udgift til ny gulvvasker ser
tallene fornuftige ud. Det forventes at der nu bliver tale om et mindre underskud
for 2011 i størrelsesordenen 20.000 kr.
Via TDC betales der stadig for fax-linien. Det aftaltes at inspektøren tjekker op på
dette, da linien skulle være afmeldt.
PSJ kontakter TGI's hovedkasserer angående skyldig rate samt
ekstratimeafregningen, idet begge skal med i 2011-regnskabet.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
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Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : De nye blandingsbatterier er bestilt og vil løbende blive påsat (der henvises til
PSJ's mail angående financieringen.
Ref. : Intet at bemærke.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

7.

Nyt fra TGI.
MB
Orientering.
Ref. : MB orienterede om hvad TGI's hovedbestyrelse pt. har fokus på.
Kommende haltimefordeling vil fra TGI's side blive ledet af Jesper Bjerrisgaard og
MB.
Drøfter pt. idegrundlag for en større sammenhæng/fællesskab mellem skole,
spejderne, hallen og TGI.
Orienterede om salg af TGI Teltet. I den forbindelse drøftes hvorledes foreningens
midler kan anvendes fremadrettet.
Støtteforeningen.
-Generalforsamlingen, mandag den 20. februar 2012, herunder valg, annoncering mv.
På valg er Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012.
Menuforslag ?
-Reklamer
-Drøftelse af hvad Støtteforeningens midler kan anvendes til, og som er omfattet af
foreningens formålsparagraf som den er beskrevet i § 1 (foreningens formål er at
vedligeholde interessen for Bøgeskovhallen, og ved forskellige aktiviteter skaffe midler
til videre udbygning og eventuel udsmykning af Bøgeskovhallen.
-Andet
Ref. : Såvel PM som PSJ er villige til genvalg. For PM 's vedkommende er der dog tale
om sidste valgperiode, hvorfor der skal findes en ny kasserer til
generalforsamlingen i 2014.
I den forbindelse lev gjort opmærksom på, at såvel PM som PSJ kan fejre 25 års
bestyrelsesjubilæum i 2013. Skal dette fejres ?
Børge Nielsen genovervejer sin stilling ang. genvalg i 2013.
Bestyrelsen foreslår samme kontingentsats (75 kr.) for 2012.
Menu aftalt til biksemad m. spejlæg mv.
Vi kan ikke forvente at Aage Føns er disponibel som dirigent, hvorfor vi skal have
een i reserve.
8.

BN
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Hvad angår anvendelsen af foreningens midler, er der enighed om, at disse ikke
skal anvendes i hallens almindelige drift, men kan bruges ved specielle
anskaffelser der gavner hallen og brugerne. Eksempelvis blev der brugt midler til
forøgelse af halvtaget ved hovedindgangen så rygere bedre kunne stå i tørlæ.
Derudover selvfølgelig til evt. kommende udbygninger.
9.

Eventuelt.

Alle

Ref. : -JCK foreslog at der blev etableret hot spot (internet) i hallen for alle brugerne
samt medlemmerne af støtteforeningen, hvilket forhåbentligt kan øge brugen af
cafeteriet.
I samme omgang drøftedes evt. muligheden for at skabe indsigt i hallen fra
cafeteriet. Dette var et af delprojekterne i den store haludvidelse vi tidligere
har fået udarbejdet og fremsendt til kommunen.
Genoptages til drøftelse senere.
-Inspektøren har sammen med repræsentanter fra TGI, drøftet muligheden for
mere opryddelige redskabsrum, og man har i den forbindelse foreslået at der blev
malet forskelligfarvede afdelingsfelter på gulvet.
Idet vor nye halmedhjælp er uddannet maler blev dette godkendt. Inspektøren
forventer dette kan udføres i uge 7, hvor hallen er lukket.
-Ifm. kommende julehygge/selskaber i hallen, mangler der borde idet de gamle
borde fra selskabslokalet er kasseret. Aftalt at der kan indkøbes 20 borde a' 500
kr. Regning til PM.
10.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 1. februar 2012 kl. 18.30 i M1.
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Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. februar 2012 kl. 18.30 i M1.
Afbud fra Gitte Bertelsen og Børge Nielsen
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 7. december 2011.
Ref. : Referatet godkendt.

PSJ

2.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Intet.
B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2012 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 1 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt.
indskrevet 15 arr. Der er planlagt 2 arr. i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
-Andet.
Ref. : Ingen nye aflysninger.
Der er foretaget reparation på køleanlægget.
Mindre vandindtrængning i hallen gennem taget.

PC

3.

Årsplan 2012-2013.
Evt. bemærkninger til Årsplan 2012-2013 ?
Bestyrelsesmødet, der normalt afholdes i starten af februar måned, foreslås afholdt
onsdag den 6. februar 2013.
Generalforsamlingen i 2013 foreslås afholdt enten mandag den 18. februar eller mandag
den 25. februar.
Ref. : Feb.mødet i 2013 fastsat som foreslået.
Generalforsamlingen i 2013 fastsat til mandag den 18. februar.

PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere endeligt REGNSKAB 2011 til
efterfølgende godkendelse, samt fremlægge forslag til BUDGET 2012.
Ref. : Regnskab 2013 omdelt og kommenteret.
Afregning med TREFOR er i år med en 13 mdr. periode, hvilket resulterer i, at der
bruges ca. 51000 af de opsparede midler. Derudover erindres om den særlige
udgift på ca. 85000 til ny gulvvasker. Regnskabet godkendt.
Budgettet for 2013 er sat til samme som i 2012.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
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Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Intet at bemærke.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

7.

ESCO-projektet.
Inspektøren og PSJ har haft møde med en repræsentant fra fa. Spectras omkring vor
deltagelse i ESCO-projektet.
Mødet handlede alene om, at vi gav nødvendige oplysninger omkring hallens
energiforbrug, størrelse og teknisk udstyr mv.
Det blev samtidigt overfor os oplyst, at en evt. energibesparelsesprocent indgår som
konkurrenceparameter, således at forstå, at en mindrebesparelse alene hæftes af
tilbudsgiver, medens en merbesparelse deles mellem tilbudsgiver og os efter en sats,
der ligeledes indgår som konkurrenseparameter.
Derudover kan det oplyses, at MB har haft kontakt med YIT, hvorfra en henvendelse
hertil pågår.
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Forvaltningen samt SIF har meddelt, at der har været afholdt møder med Conventus om
de fremadrettet forventer, at kunne opfylde de specifikationskrav der tidligere er blevet
dem meddelt.
Møderne har tillige været med deltagelse fra DGI.
Resultatet af disse møder er endt ud med, at der for haldelen indledes et
udviklingssamarbejde mellem Conventus, DGI og FK, med henblik på at få udviklet et
nyt moderne halbookingsystem, idet også DGI ønsker et sådant for deres DGI HUSE
OG HALLER.
Dette arbejde påbegyndes nu, idet man stiler efter at kunne implementere dette i løbet af
2013.
Det medfører så samtidigt, at klubdelen indfases snarest muligt.
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

9.

Nyt fra TGI.
Orientering - herunder bl.a. drøftelse af cafeteriets fremtid.
Ref. : MB orienterede om den netop gennemførte visionsdebat. Desværre med meget få
deltagere.

MB
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Støtteforeningen.
-Afsluttende bemærkninger til generalforsamlingen, mandag den 20. februar 2012,
herunder status for valg mv.
-Fremlæggelse og godkendelse af Støtteforeningens Regnskab 2011 (udleveres på
mødet).
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Bente Sterndorff indstilles af bestyrelsen som bilagskontrollantsuppleant med
mindre Anne Føns ikke ønsker genvalg som bilagskontrollant.
Regnskab omdelt og kommenteret. Regnskabet godkendt.
Bo og Peter Frandsen er ny sponsor.

10.
BN

11.

Formandsberetning for 2011.
PSJ's forslag til Årsberetning 2011 fremlægges til kommentering og godkendelse ( kopi
vedhæftet).
Ref. : Kommenteret og godkendt.

PSJ

12.

Alle

Eventuelt.

Ref. : Inspektøren har fra Fodboldafdelingen fået en forespørgsel om de evt. kunne få en
Nøgle til omkl. 5 og 6, da man påregner øget træningsindsats.
Dette er vi positive overfor under forudsætning af, at vi kan blive enige om
præmisserne herfor. Det aftaltes at inspektøren arrangerer møde med afd. Samt I
og PSJ for drøftelse heraf.
FK’s oplæg til ny Kultur, Idræts og Foreningspolitik drøftet, specielt om de
udfordringer der ligger i sætningerne :
-Idræt skal kunne dyrkes 360 dage om året
-Såvel klubber som klubløse borgere skal kunne booke haltimer.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30 i M1.
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Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30 i M1.
1.

Konstituering.
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen, skal der
foretages konstituering af bestyrelserne for hhv. DSI Bøgeskovhallen som for
Bøgeskovhallens Støtteforening.
Ref. : Nuværende konstituering fastholdes.
PSJ

2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 1. februar 2012.
Ref. : Referatet godkendt
PSJ

3.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Der er mellem TGI Fodbold og BH indgået aftale om udlån af nøgle til de to
yderdøre i omkl. 5 og 6, således at afd. kan anvende disse 2 ifm. ønsket om at
afvikle enkelte turneringskampe på lørdage.
-Der er igen indgået aftale med TGI Håndbold om ekstratimer i perioden fra 1.
april og frem til skolernes sommerferie.
Ref. : Taget til efterretning, idet PSJ bemærkede, at der afholdes det årlige
fælleshalmøde, tirsdage den 17. april i Bredstrup Pjedsted Hallen.
Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2012 og 2013 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 3 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt.
indskrevet 14 arr. Derudover har der været 1 arr. i hallen, og der er
planlagt yderligere 1 arr. i hallen hvor køkkenet er i brug.
-Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen), herunder
indkøb af ny opvaskemaskine.
-Andet.
Ref. : Intet ud over at PSJ bemærkede at der nu er 15indskrevne arrangementer, samt at
der var indgået driftsaftale omkring opvaskemaskinen.
PC

B)

4.

Årsplan 2012-2013.
PSJ
Evt. bemærkninger til Årsplan 2012-2013 ?
Ref. : Intet at bemærke.
5.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Økonomisk oversigt omdelt og kommenteret. PSJ bemærkede at afregningen for
løse timer i første halvår 2012 andrager små 30.000 kr. I øvrigt ingen særlige
bemærkninger idet budgettet holdes.

PM

6.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 16.04.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning. Holdes stadig på et acceptabelt niveau.

PSJ

8.

ESCO-projektet.
Orientering om stade mv. efter afholdelsen af møderne med hhv. Spectras og YIT.
Sidste nyt :
Notat modtaget fra SPECTRAC om deres forslag til energirenovering. Dette er udsendt
via mail. Der er endnu ikke modtaget noget fra YIT.
Spectrac’ forslag ønskes drøftet.
Ref. : Forslaget drøftet. Der var enighed om at vi ikke ønsker at deltage pt., men vil
afvente udspillet fra YIT.

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
PSJ
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Inspektøren og PSJ deltager i et møde med Birgitte Jakobsen fra KFA, om indførelsen af
CONVENTUS. På mødet gives indspark til hvordan vi ser systemet fungere for BH.
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
10.

Kontrol for Legionella i brusevand.
PSJ har via Halinspektørforeningen modtaget en henvendelse fra Seruminstituttet, der
tilbyder en analysepakke til kontrol af brusevandet i svømme- og idrætshaller. Der
analyseres for legionella og total kimtal.
Det fremgår af det fremsendte materiale, at det er en ret bekostelig affære at få foretaget
analyserne, og da det, efter vores opfattelse, ikke er et lovkrav, finder JCK og PSJ det
fremsendte tilbud ikke at være relevant for os.
Emnet har været drøftet mellem JCK og PSJ, og JCK foreslår gennemført periodevis
hævning af brusevandet til 70 grader C. idet legionella derved undgås.
Ovenstående ønskes drøftet med henblik på at få fastlagt en procedure herfor, idet en
aftale med Seruminstituttet ikke anses for at være nødvendig og er ej heller lovbefalet.
Til drøftelse.
Ref. : Der var enighed om at der gennemføres en månedlig hævning af temperaturen for
brugsvandet, og at der foretages en registrering i en logbog. PSJ og inspektøren
sørger for dette.
PSJ
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 16.04.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Herefter drøftelse af emner fra TGI’s Visionsdebat 2012, bl.a.
-Etablering af et motionsrum.
-Sommeridræt indendørs.
-Etablering af Cafemiljø.
Ref. : MB orienterede om, at ovennævnte emner ”hviler” i øjeblikket, idet foreningen har
generalforsamlinger med rimelig stor personudskiftning, så mange nye skal
”køres ind”. Derudover drøfter man i øjeblikket foreningens struktur specielt
omkring afdelinger/udvalg/økonomi mv.

MB

Støtteforeningen.
-Evaluering efter generalforsamlingens afholdelse.
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Intet særligt at bemærke til generalforsamlingen.
Ingen restanter på reklamepladserne.

12.
BN

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 13. juni 2012 kl. 18.30, startende i selskabslokalet, og med TGI
som værter, hvorefter vi fortsætter i M1 med vor egen dagsorden.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 25.07.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 13. juni 2012 kl. 18.30.
Afbud fra Gitte Bertelsen og Morten Bodilsen.
Mødet startede i selskabslokalet sammen med TGI’s hovedbestyrelse, og fortsatte bagefter
(kl. ca. 20.00) i M1 efter vor egen dagsorden.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 11. april 2012.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
PSJ
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Der er afholdt det årlige fælleshalmøde. Referat tidligere udsendt via mail.
PSJ orienterer.
-Der har været afholdt foreløbig haltimefordelingsmøde med TGI for sæsonen
2012-2013.
PSJ orienterer.
Ref. : Taget til efterretning.
Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2012 og 2013 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 9 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt.
indskrevet 12 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Andet
Ref. : I orienterede om opsætningen af den nye opvaskemaskine, der fungerer
tilfredsstillende.
I har foretaget en reklamation over gulvlakeringen i selskabslokalet. Kunne oplyse
at firmaet desværre har mange sager kørende med Junkers om den dårligt
anvendte lak.

PC

B)

3.

Årsplan 2012-2013.
Evt. bemærkninger til Årsplan 2012-2013 ?
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret.
Ingen væsentlige bemærkninger idet budgettet stort set følges.

PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 25.07.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Taget til efterretning.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

7.

Ny prisliste.
Der fremlægges forslag til ny udlejningsprisliste idet de kommunale udlejningspriser er
opreguleret (forslag vedhæftet).
Til godkendelse.
Ref. : Det fremsendte forslag godkendt.
Ekstern prisliste sættes på hjemmesiden.

PSJ

8.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv. efter afholdelsen af møderne med hhv. Spectras og YIT.
Sidste nyt :
Grundet organisatoriske ændringer har YIT meddelt, at deres rapport først forventes
fremsendt primo næste uge. Umiddelbart efter modtagelsen vil PSJ rundsende rapporten
via mail.
YIT’s rapport ønskes drøftet.
Ref. : Den fremsendte rapport taget til efterretning idet det dog blev bemærket, at vi
mangler noget om financieringen.
PSJ kontakter YIT desangående.

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Inspektøren og PSJ har i dag deltaget i et 3 timers kursus i Conventus.
Orientering følger.
Ref. : PSJ orienterede om forløbet. Alle bookinger frem til 1. april 2013 for hallen er
Indlagt. Ny kursusrunde aftalt til onsdag d. 23. august om finansdelen.
PSJ kontakter Peter Riis Hansen om opsætning på hjemmesiden.
PSJ

10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Der henvises til det af TGI (Morten Bodilsen) udsendte referat.

MB

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Reklamer ”kører” som planlagt. Medlemskontingenterne kommer løbende ind.
11.

BN
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
12.

Dato

: 25.07.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet at bemærke.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 15. august 2012 kl. 18.30, i M1.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 11.09.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 15. august 2012 kl. 18.30.
Afbud fra Gitte Bertelsen og Palle Mogensen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 13. juni 2012.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Der er sendt hilsener til hhv. Michael Sønderskov og Kim ”Mammen”, samt
kondolence ifm. Aage Føns’ bisættelse.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2012 og 2013 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 13 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 9 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Andet
Ref. : Ingen yderligere aflysninger.
Justering af varmt vand i køkkenregionerne.
Harpiksmaskinen serviceret.
Sætning i fliser mv. ved skytteindgangen. Sterndorff sat på opgaven.
Referatet godkendt.
Steen er ny aktiveringsperson.

PC

B)

3.

Årsplan 2012-2013.
PSJ
Evt. bemærkninger til Årsplan 2012-2013 ?
Ref. : Ingen bemærkninger.
4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Udsat.

PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 11.09.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

4
5
6

Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Taget til efterretning.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Skema gennemgået.

PSJ

7.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv. 0
Sidste nyt :
PSJ har kontaktet YIT angående eventuel financieringsmodel. Man oplyser at vi via YIT
kan lave en financieringsmodel med NORDEA FINANS, såfremt sidstnævnte kan
godkende vores kreditværdighed.
Derudover vil vor kontaktperson undersøge om man gennem YIT kan etablere en
”ESCO”-aftale. Sidstnævnte kan dog tidligst forelægges bestyrelsen på oktober-mødet
grundet ferie.
Sagen ønskes drøftet.
Ref. : Vi er stadig forbeholdne overfor mulighederne for en financiering.
Vi afventer svar fra YIT omkring en eventuel ”ESCO”-financieringsmodel.

PSJ

8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Etablering af trådløst internet, herunder mulighed for opkobling til CONVENTUS
TRE-FOR har meddelt, at man nu kan levere TV og internet til erhvervsvirksomheder
JCK
Derudover har vi fået en henvendelse fra fa. HVL-GRUPPEN om levering af TV-skærme
til et informationssystem (Se vedhæftede fil).
Ligeledes har MB meddelt at hans firma også er i stand til at levere internet til hallen.
Hvad angår et info-system bør/skal dette kunne fungere sammen med CONVENTUS.
De fremsendte tilbud/forslag ønskes drøftet.
Ref. : Det blev vedtaget at indhente et tilbud fra TRE-FOR.
9.

PSJ

10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Der er stadig lidt tvivl omkring håndbold U14 piger om mandagen mellem kl.
15 og 16, og gymnastik torsdage mellem 15 og 16.
TGI bør ved fremtidige timefordelinger sikre at der ikke sættes timer af til
harpiksforbrugende håndboldhold mellem øvrige afdelinger. Dette er pt. tilfældet
om mandagen.

MB

Støtteforeningen.
BN
-Halvårsregnskab fremlægges til godkendelse
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Halvårsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt.
Ellers intet.
11.

Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
12.

Dato

: 11.09.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet at bemærke.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 10. oktober 2012 kl. 18.30, i M1.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 08.11.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 10. oktober 2012 kl. 18.30.
Afbud fra Gitte Bertelsen og Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 15. august 2012.
Ref. : Referatet godkendt.
2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Der er med TGI indgået ny udlejningskontrakt for den kommende sæson 12-13.
Der er skrevet kontrakt for i alt 1021 timer i hallen mod i alt 1165 timer i den
forgangne sæson. Derudover er der heller ingen timer i selskabslokalet i den nye
sæson mod tidligere 54 timer sidste sæson. Der forventes ingen ekstratimer der
kan opveje denne timenedgang.
-Fredericia Kommune har sendt en invitation til et temamøde med titlen ”Hvordan
kan cafeteriet spille en mere aktiv rolle i udviklingen af et attraktivt idrætsmiljø ?”
Inspektøren og PSJ forventer at deltage.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2012 og 2013 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 18 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 2 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Reparationer siden sidst.
-Andet
Ref. : Ingen aflysninger.
Udskiftning af lyskilder på lamper på p-arealerne, formentlig pga. hærværk.
Tagventilatoren er repareret.
Der har været mindre tømrerreparationer.
Vi må påregne at alle brusernes bl.batterier skal udskiftes.

PC

B)

3.

Årsplan 2012-2013.
PSJ
Evt. bemærkninger til Årsplan 2012-2013 ?
Ref. : Intet at bemærke.
4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret. Ingen umiddelbare overraskelser. Budgettet
følges stort set.

PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 08.11.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Det undersøges stadig hvorfor der er et stort vandforbrug i august og sep. Måneder. I har kontaktet TREFOR mht. undersøgelse af vandmåleren.

PSJ

7.

Hallernes møde med KFU om den nye Kultur og Fritidspolitik.
JCK og PSJ har sammen med kommunens øvrige haller deltaget i et møde med Kultur
PSJ
og fritidsudvalget om denne.
JCK og PSJ vil på mødet give en nærmere redegørelse fra mødet. Der henvises i øvrigt
til den udsendte mail indeholdende referat fra mødet.
Til orientering.
Ref. : JCK orienterede fra mødet.
JCK

8.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv. 0
Sidste nyt :
Inspektøren og PSJ har haft en drøftelse med YIT omkring de foreslåede
besparelsesforslag, specielt i forhold til en financiering heraf.
Når der ses bort fra de tiltag, der har tilknytning til hallens tag, er der tale om en samlet
kalkulatorist investering på 125.000 kr. inkl. moms.
Firmaet oplyser at man har en aftale med Nordea omkring en leasingaftale, hvor den
beregnede energibesparelse pr. måned i kr. udgør financieringsraten med tillæg af
låneomkostninger.
Derudover vil der blive afsendt en ansøgning til Fredericia Kommune om midler til
investeringen i de foreslåede tiltag.
Til drøftelse.
Ref. : Ansøgning til kommunen er fremsendt.

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
PSJ
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet
Ref. : Intet at bemærke.
10.
PSJ
JCK

Etablering af trådløst internet, herunder mulighed for opkobling til CONVENTUS
JCK og PSJ samt I har haft møde med TRE-FOR om levering af TV og internet.
Der henvises bl.a. til den af PSJ udsendte mail herom, idet en aftale er indgået.
Installationen er nu foretaget og TV’et er tilkoblet. Derudover er der opsat en router, som
vi havde liggende. Denne virker.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 08.11.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Det er blevet os oplyst, at vi skal kunne dokumentere hvem der eventuelt ”henter”
ulovligt materiale ned fra nettet via vores internetforbindelse.
Derfor undersøges det pt. hvordan vi sikrer os herimod.
Til drøftelse.
Ref. : PSJ drøfter emnet videre med MB.
11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udsat.

MB

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Et par frafald i medlemsskaren, ellers intet at bemærke.
12.

BN

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Inspektøren oplyste at han havde fået ny hjælper i form af Steen Petersen.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 5. december 2012 kl. 18.30, i M1.

Side 3
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 21.01.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 5. december 2012 kl. 18.30.
Der var afbud fra Palle Mogensen og Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 10. oktober 2012.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Inspektøren og PSJ har deltaget i et temamøde med titlen ”Hvordan
kan cafeteriet spille en mere aktiv rolle i udviklingen af et attraktivt idrætsmiljø ?”
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2013 og 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 19 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 1 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Reparationer siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : Orienterede om :
-de to forsikringssager; hhv. sætning ved hoveddør til skydelokalet, og
Rørskaden mellem hovedindgangen og dommerrummet.

PC

B)

3.

Årsplan 2013-2014.
Der forelægges forslag til Årsplan 2013-2014 (vedhæftet).
Ref. : Intet at bemærke.

PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.
herunder forventningerne til Årsregnskabet for 2012.
Ref. : PM orienterede om den økonomiske situation. Budgettet følges på udgiftssiden.
Lidt større indtægter end forventet. Det forventes at årsresultatet munder ud i en
mindre hensættelse på vedligeholdelseskontoen.
Budgetforslaget for 2013 godkendt.
Der er opsat dispenser til fjernelse af harpiks to steder.
PM

5.

Dialogmøder med kommunen – Hallernes fremtid.
PSJ
Refererende til den tidligere udsendte mail, starter en møderække mellem Fredericia
Kommune og hallerne, der skal forsøge at klarlægge hvad og hvor vore politikere ser
hallerne i fremtiden.
Der refereres til det af Kultur og Fritidsafdelingen udarbejdede notat.
Sagen ønskes drøftet.
Ref. : JCK gav en kort orientering. Referatet godkendt.
6.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 21.01.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Status : Intet at bemærke.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke.
Ref. : Børge Nilesen foreslog at vi undersøgte muligheden for at gennemføre en
renovering af garderobe og toiletter til selskabslokalet.
Det blev besluttet at inspektøren udarbejder forslag til en beskrivelse af, hvad vi
kunne tænke os istandsættelsen skal bestå af.
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

8.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv. 0
Sidste nyt :
Der er fremsendt ansøgning til kommunen om midler til investering i energibesparende
tiltag jfr. rapporten fra YIT (dog ekskl. Tiltagene/forslagene der involverer tagene).
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Etablering af trådløst internet, herunder mulighed for opkobling til CONVENTUS
Sidste nyt :
Som nævnt på sidste møde har TRE FOR oplyst, at vi skal kunne dokumentere hvem
der eventuelt ”henter” ulovligt materiale ned fra nettet via vores internetforbindelse.
Til orientering og drøftelse.
Ref. : Taget til efterretning.
10.

PSJ

11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udsat.

MB

12.
BN

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Generalforsamlingen mandag den 18. februar 2013.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 21.01.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Valg, revision, menu mv.
-Andet
Ref. : Forløbet drøftet.
Menu aftalt til klar suppe med oksekød og peberrodssovs, samt kransekage/
nøddehorn til kaffen.
13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Jan meddelte at han formentlig stopper i bestyrelsen ifm. kommunevalget i
november; dvs. fra 1. januar 2014 at regne.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 6. februar 2013 kl. 18.30, i M1.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 14.02.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 6. februar 2013 kl. 18.30.
Afbud fra Gitte Bertelsen og Morten Bodilsen
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 5. december 2012.
Ref. : Referatet godkendt.
2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Henvendelse fra Ole Itzke og Martin Marcher om leje af omklædningsrum.
Ref. : Til orientering.

PSJ

B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2013 og 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 1arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 10 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Reparationer siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : Musikanlægget inkl. en højttaler repareret.
Nye trådløse mikrofoner indkøbt som følge af ændrede sendefrekvenser.

PC

3.

Jubilæum.
Det kan konstateres, at såvel PM som PSJ kan fejre 25 års bestyrelsesjubilæum ved
generalforsamlingen her i februar måned 2013, idet begge indtrådte i bestyrelsen i 1988.
Det ønskes drøftet, hvorvidt man ønsker at markere dette, og i bekræftende fald hvornår
og hvordan det evt. skal foregå.
Ref. : Markeres ved generalforsamlingen den 18. februar.
Der gives via Støtteforeningen en pengegave til hver samt at begge udnævnes til
æresmedlemmer.
PSJ

4.

Årsplan 2013-2014.
Efter indkomne bemærkninger til forslaget til Årsplan 2013-2014 har PSJ udarbejdet
revideret forslag (vedhæftet).
Ref. : Efterfølgende er det blevet bemærket at den foreslåede dato i oktober er i uge 42,
hvorfor ny dato bliver 23. oktober. Ny mødeplan udsendes sammen med dette
referat.

PSJ

5.

Hallens økonomi.
PM
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere forslag til Årsregnskab 2012 for
Bøgeskovhallen.
Ref. : Regnskab 2013 gennemgået og kommenteret. Der er tale om en hensættelse på
små 5.000 kr. på vedligeholdelseskontoen.
Regnskabet godkendt.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 14.02.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

6.

Årsberetning 2012.
PSJ’s forslag til ÅRSBERETNING 2012 forelægges til kommentering og godkendelse.
(vedhæftet).
Ref. : Godkendt uden bemærkninger.

PSJ

7.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Der har været to vandskader i december måned. Dette har
afstedkommet en henvendelse til Keld Vestergaard fra Kultur og
Fritidsafd. Det forventes at tagproblemerne forelægges udvalget i
et møde i februar måned. JCK og PSJ har til denne sag taget billeder,
der belyser problemerne.
Det kan samtidigt oplyses, at det har været nødvendigt at aflyse en
turneringsrunde for håndbold søndag den 27. januar 2013.
Ref. : Taget til efterretning.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
PSJ

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
Sidste nyt :
Forslag til en renovering forventes forelagt på mødet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : SE punkt 1.
Ref. : Inspektøren har haft en kontakt til Jan Fisker, der har meddelt at han ikke kan løfte
opgaven såfremt vi ønsker etableret et handikaptoilet, idet han ikke kender de
specifikke krav til et sådant.
Det besluttedes ikke at etablere et handikaptoilet idet behovet ikke findes at være
til stede.
Der arbejdes videre med sagen.
8.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

9.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv. 0
Sidste nyt :
På kommunens hjemmeside kan det ses at vores ansøgning har været behandlet og at
midlerne stilles til rådighed.
Vi har netop modtaget en bekræftende mail om, at vores ansøgning er godkendt.
Der bliver indhentet tilbud fra hhv. YIT samt vore lokale håndværkere.
Til orientering og, hvis muligt, godkendelse af tilbud.
Ref. : Tilbud endnu ikke modtaget. Sagen udsat.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

10.
PSJ

Dato

: 14.02.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.

11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udsat.

MB

12.

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Generalforsamlingen mandag den 18. februar 2013, herunder
Fastsættelse af kontingent for 2013, samt godkendelse af Støtteforeningens
Årsregnskab 2012 (udleveres på mødet).
Valg, revision, menu mv.
-Andet
Ref. : Årsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt.
Kontingentforslag uændret til 75 kr. årligt.
Der skal anskaffes nye girokort ifm. kassererskiftet.
Øvrige valg er på plads, men vi mangler en bestyrelsessuppleant.

BN

13.

Alle

Eventuelt.

Ref. : Idet de nuværende brusehoveder samt tilhørende armaturer ikke kan
genanskaffes/repareres har inspektøren via ORAS fået tilbud på ny enhed, der kan
opsættes. Pris 3.000 kr. + moms og montering. Vi skal bruge 28 stk. Samlet udgift
forventes at andrage ca. 130.000 kr.
Det aftaltes at indhente monteringstilbud fra Kim ”Mammen” idet financieringen
evt. kan klares via lån fra Støtteforeningen, med en forventet tilbagebetalingstid på
2 år.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 10. april 2013 kl. 18.30, i M1.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 14.04.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 17. april 2013 kl. 18.30.
Afbud fra Morten Bodilsen.
1.

Konstituering.
PSJ
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, skal der foretages fornyet
konstituering i såvel DSI Bøgeskovhallen som i Bøgeskovhallens Støtteforening.
Ref : Ny kasserer i Byggeforeningen er Knud Rasmussen. Øvrige poster som tidligere.
2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 6. februar 2013.
Ref. : Godkendt.
PSJ

3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Der er truffet aftale med TGI Håndbold v. Keld Vestergaard om udlån af nøgle
ifm. sommertræning.
-LSV-arr. ved hallen 5. til 10. august 2013 i stedet for hundearr.
-Fælleshalmøde afholdt. Referat udsendt.
-Halfordelingsmøde afholdes førstkommende mandag.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2013 og 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 3 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 10 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : -Reparation af loftplader ved M2.
-Orienterede om de opståede vandskader på vandrørene.
-Det forsøges at samle vore vedligeholdelsesaftaler på el, vand, vand og
ventilation for om muligt at spare penge. TB indhentes fra YIT.
PC

B)

4.

Årsplan 2013-2014.
Eventuelle bemærkninger til den reviderede Årsplan 2013-2014.
Ref. : Ingen bemærkninger.

PSJ

5.

Hallens økonomi.
På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere den aktuelle økonomiske situation
for DSI Bøgeskovhallen.
Ref. : Omdelt og gennemgået. Budgettet ser ud til at holde.

PM

6.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Kassereren og formanden har den 8. april haft et møde med direktør Vibeke
Side 1
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Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
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Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Kinch samt Keld Vestergaard, Fa. Kommune, om mulighederne for at få
finansieret nyt tag og loft.
Der gives en orientering, idet det må konstateres, at vi (både kommunen og BH)
står overfor en udfordring omkring en financieringsmodel.
Ref. : Emnet drøftet. TGI’s samlede HB informeres om at emnet sættes på dagsordenen
til fællesmødet i juni, og samtidigt skal vi se om vi i fællesskab kan generere flere
indtægter, der kan være med til at finansiere de årlige merudgifter på driften ifm.
låneoptagelse til nyt tag.
I samme forbindelse blev nævnt, at en midlertidigt reparation af taget skønnes at
andrage ca. 50.000 kr. inkl. moms. Af hensyn til at vi kan gennemføre kommende
sæson uden aflysninger, besluttedes det at sætte reparationsarbejderne i gang og
samtidigt søge kommunen om finansiering af denne udgift.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
Sidste nyt :
Orientering via PSJ.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Der henvises til ovennævnte.
Ref. : Under hensyntagen til situationen omkring hallens tag, er det besluttet at udskyde
evt. istandsættelsen af toiletter og garderoben ved selskabslokalet.
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

8.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Orientering ved PSJ.
Ref. : Afventer tilbud fra Kim ”Mammen” omkring VVS.

PSJ

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.

10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+JCK

JCK og PSJ har deltaget i møde 2 omkring udarbejdelsen af en masterplan for idrætten,
Første skridt på vejen er at tilvejebringe en oversigt over bygningsmassen.
Vi blev præsenteret for en tilstandsvurdering for alle haller. Oversigten indeholder også
et forslag til en vedligeholdelsesplan (vedhæftet).
Side 2
D:\data\åbøgeskovhallen\tekster til indsættelse\Referat april 2013.doc
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Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
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: 14.04.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
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Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Planen indeholder kun den del af bygningerne, der kan kaldes klimaskærm, dvs. at de
indvendige vedligeholdelsesarbejder, store som små, vil efter oplægget henhøre under
hallernes eget budget, dog formentlig ikke udskiftninger af halgulv.
Det er et nyt princip, som kan give hallerne store udfordringer i fremtiden, hvis princippet
fastholdes. Indvendig kan der sagtens optræde større vedligeholdelsesarbejder som vi
ikke har økonomi til, eksempelvis renovering af toiletter, samt andre større udskiftninger.
Ref. : Taget til efterretning.
11.

Nyt fra TGI.
MB
Orientering.
Ref. : Udsat.
Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Forløbet af generalforsamlingen mandag den 18. februar 2013.
-Andet
Ref. : Materialet vedrørende kassererskiftet under udarbejdelse.
12.

BN

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : GB

GB
14.
PSJ

: takkede for gaven ifm. hendes fødselsdag, og inviterede os samtidigt ud
til et traktement ifm. et bestyrelsesmøde. Dette takkede vi ja til og blev
enige om at næste bestyrelsesmøde den 21. august, kl. 18.30, afholdes
hos Gitte.
: Gitte meddelte anden mailadresse, der er : gb@bv-eventyrhuset.dk

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 12. juni 2013 kl. 18.30, sammen med TGI og i selskabslokalet.
Efter mødet med TGI fortsætter vi efter vores egen dagsorden i M1, ca. kl. 20.00.
Vi er værter ved mødet med TGI.

Side 3
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 29.07.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 12. juni 2013 kl. 18.30.
Afbud fra Palle Mogensen, Morten Bodilsen og Knud Rasmussen.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 17. april 2013.
Ref. : Referatet godkendt.
2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Haltimefordelingsmøde for sæson 2013-2014 afholdt. Enkelte uafklarede
punkter. TGI Håndbold udvider sæsonen med august måned (nøgleordning).
-YIT er bedt fremkomme med tilbud på en samlet servicepakke.
-PSJ orienterede om at Knud Rasmussen havde meddelt at han grundet sygdom
trak sig fra bestyrelsen. PSJ har efterfølgende kontaktet suppleanterne, og efter
aftale mellem begge, blev aftalen at Børge Nielsen indtræder i bestyrelsen og
overtager kassererposten i Støtteforeningen.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2013 og 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 10arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 5 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : -Ingen specielle reparationsarbejder.
-Vil undersøge priser på nye måtter ved indgangene.

PC

B)

3.

Årsplan 2013-2014.
Eventuelle bemærkninger til den reviderede Årsplan 2013-2014.
Ref. : Næste mødedato er ændret fra den 21.08 til den 14.08.
Mødet afholdes hos Gitte.

PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet fremlægges og kommenteres den aktuelle økonomiske situation for DSI
Bøgeskovhallen.
Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret via noter fra PM.
Budgettet følges.

PM

5.

Intern udlejningsprisliste.
Der fremlægges forslag til intern udlejningsprisliste (vedhæftet) som følge af at de
kommunalt bestemte timepriser blev fastlagt på netop afholdte fælleshalmøde.
Ref. : Besluttet at godkende de i notatet anførte priser. Ny prisliste lægges ud på
hjemmesiden.

PSJ

Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
6.
PSJ

Dato

: 29.07.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet nyt. Der henvises til fællesmødet med TGI.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke..
Ref. : Taget til efterretning.
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

8.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Afventer stadig tilbud fra Kim ”Mammen” på VVS-delen.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.
Ref. : Taget til efterretning.

PSJ

10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+JCK

JCK og PSJ har deltaget i møde 3 hvorfra der vil blive refereret.
Ref. : JCK orienterede fra det afholdte møde.
11.

Nyt fra TGI.
MB
Orientering.
Ref. : Udsat.
Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Andet
Ref. : Intet grundet kassererens afbud.
12.

BN

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
14.
PSJ

Dato

: 29.07.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 23. oktober 2013 kl. 18.30.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 10.08.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 14. august 2013 kl. 18.30, hos
Gitte.
Børge Nielsen blev budt velkommen tilbage som substitut for Knud Rasmussen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 12. juni 2013.
Ref.: Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Ny lejekontrakt med TGI Gymnastik indgået. Omfatter perioden oktober 2013 til
september 2014.
Ref.: Taget til efterretning.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2013 og 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 10 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der
pt. indskrevet 6 arr. Derudover har der været 3 arr. i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Indbrud
-Andet
Ref.: -Toiletterne ved hovedindgangen er blevet malet.
-LVS-arrangement i og ved hallen afholdt.
-Indbrud i hallen primo juni. 5 døre ødelagt.
-aftalt at selskabslokalets gulv SKAL lakeres nu.
-aftalt at der skal foretages en oprydning af arealet øst for hallen tilligemed en
beskæring af hegnet.

PC

B)

3.

Årsplan 2013-2014.
Eventuelle bemærkninger til den reviderede Årsplan 2013-2014.
Ref.: Taget til efterretning.
Evt. ændring af bestyrelsesoversigten på hjemmesiden som følge af Børges
genkomst.
Datoen for oktobermødet er ikke korrekt angivet på hjemmesiden.

PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet fremlægges og kommenteres den aktuelle økonomiske situation for DSI
Bøgeskovhallen.
Ref.: Oversigt omdelt og kommenteret.
Budgettet følges, dog med lidt flere udgifter til hhv. varme og vand.

PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : PSJ har deltaget i et møde med TGI’s HB om den fælles fremtid i
relation til BH’s møde med Kultur og Fritid. Fra TGI’s side blev det
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 10.08.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

fastslået at man er indstillet på at deltage i udarbejdelsen af en
fremtidsvision herunder at stille økonomiske midler til rådighed herfor.
TGI har udarbejdet oplæg til en fremtidsvision. Denne indgår i en
fælles henvendelse til kommunen om midler, bl.a. til et nyt tag.
Endvidere var vi enige om, at fortsætte udarbejdelsen af en vision der
også indebar drøftelser med de øvrige lokale interessegrupper (skole,
børnehave, fritidsklub mm.).
Det foreslås at vi i fællesskab med TGI’s HB, nedsætter en
arbejdsgruppe der skal tilrettelægge strategien for det fortsatte arbejde,
og at BH repræsenteres af hhv. JCK og PSJ.
TGI’s forslag samt vores fællesansøgning er tidligere udsendt til
bestyrelsen pr. mail.
Ref.: Aftalt at JCK og PSJ deltager i arbejdsgruppen
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke..
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref.: Taget til efterretning.

PSJ

7.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Afventer stadig tilbud fra Kim ”Mammen” på VVS-delen.
Ref.: Taget til efterretning.

PSJ

8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.
Ref.: Taget til efterretning.

PSJ

9.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+JCK

-Intet nyt at berette.
Ref.: Taget til efterretning.
10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref.: Det er lykkedes for TGI at få FU fuldtalligt, idet Kim Ankersen Strøm er ny
hovedformand og som ny næstformand er valgt Rikke Hvidbjerg Andreasen.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 10.08.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Støtteforeningen.
-Halvårsregnskab (udleveres på mødet).
-Reklamer !
-Andet
Ref.: Halvårsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt.
Reklame- og kontingentindtægter indløber.

11.
BN

12.

Eventuelt.

Alle

Ref.: -Inspektøren foreslår indkøbt nye dørmåtter.
Priser : 400 x 120 cm.
2500 + moms
180 x 120 cm.
1200 + moms
Indkøbet overvejes idet det undersøges hvad en leje inkl. rengøring koster.
Gitte B. har en kontakt til et firma der kan yde dette. Meddeler inspektøren dette.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 23. oktober 2013 kl. 18.30.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 27.01.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 4. december 2013 kl. 18.30.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 23. oktober 2013.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
Ref. : Orienterede om, at Fredericia Byråd har udpeget Ebba Jakobsen, Bøgeskovvej 37
samt David Ramm, Fårbækvejen 65, som nye medlemmer af BH’s bestyrelse.

PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status :
Pt. er der i 2014 indskrevet i alt 12 arrangementer, heraf 1 i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Indbrud
-Andet
Ref. : Indvendige døre, skadet efter indbrud, er nu udskiftet. Enkelte skilte mangler
opsætning.
PC

B)

3.

Årsplan 2014-2015.
Der vedhæftes forslag til Årsplan 2014-2015.
Ref. : Pt. ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet fremlægges og kommenteres den aktuelle økonomiske situation for DSI
Bøgeskovhallen, herunder oplæg til forventet regnskab 2013 samt budgetforslag for
2014.
Ref. : Regnskabet forventes at resultere i en mindre hensættelse på
vedligeholdelseskontoen, bl.a. som følge at ekstra indtægter fra kommunen
(tilskudsregulering), samt mindreudgifter på el og telefon.
Udskiftningerne af bruserne i alle omklædningsrum er igangsat.
Det skal senere undersøges om alarmkontrakten skal bibeholdes eller opsiges.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Orientering ved PSJ.
Der henvises til det med TGI afholdte opsamlingsmøde.
Det besluttedes at lade DGI Huse og Haller udarbejde en funktionsbeskrivelse for
en evt. ændret benyttelse af dele af BH. Pris herfor er 3000,00 kr. ekskl. moms.
Denne deles mellem TGI og BH.
Næste møde afholdes efter modtagelsen af DGI’s forslag.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 27.01.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Derudover drøftedes financieringen af det kommende lån til taget, samt
bestyrelsesændringerne i BH og BS.
PM og PSJ har deltaget i møde hos FK omkring netop optagelsen af lån i
Kommunekredit. På mødet blev fremlagt tidsplan for projektets gennemførelse
(udarbejdet af TT).
Af hensyn til fremdriften af tagprojektet foreslås, at der nedsættes en
styregruppe, idet tidsplanen er relativt stram, og at nødvendige
bygherregodkendelser ikke er sammenfaldende med vores
bestyrelsesmøder (tidsplan vedhæftet).
Ref. : Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Palle Mogensen, Morten Bodilsen og
Poul Skovmark Jørgensen. Derudover deltager Inspektøren.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet at bemærke..
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
Det konstaterede store vandforbrug på fjernvarmen undersøges via inspektøren.
PSJ

7.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
El-entreprisen og bruserudskiftningerne er nu ordret og er lovet udført og afregnet i
indeværende år.
Derudover er kommunen søgt om de resterende energisparemidler, 57.000 kr., således
at VVS-delen også kan udføres.
Sagen skal i udvalget hvilket derfor først tidligst kan ske i januar måned 2014.
Ref. : Taget til efterretning.
Kommunen har efterfølgende meddelt at det ansøgte er bevilget. VVS sættes i
gang med arbejdet.
PSJ

8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Der henvises til den udsendte mail fra forvaltningen.
Det forudsættes at der skabes en fælles platform med kommunen og de øvrige haller.
Der foretages en foreløbig drøftelse den 10. december.
Sagen ønskes drøftes.
Ref. : Taget til efterretning.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
9.

Dato

: 27.01.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+JCK

Første møde i en række på tre afholdt. Herfra deltog foruden JCK og PSJ tillige Kim A.
Strøm og Rikke H. Andreasen fra TGI’s HB.
Orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
10.

Nyt fra TGI.
MB
Orientering.
Ref. : De af Morten stillede spørgsmål blev besvaret; bl.a. om bander.
11.

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Generalforsamlingen den 17. februar 2014 kl. 19.00
Valg (se pkt. 15), annoncering, revision, menu mm.
-Andet
Ref. : Alt skulle være på plads, bortset fra nye kassereremner. Der arbejdes stadig med
dette.
Michael Sønderskov tilsagt som dirigent.
Menu bestemt til gullasch m. kartoffelmos samt efterfølgende kaffe, the samt sødt
og slik.
BN

12.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 5. februar 2014 kl. 18.30.

Side 3
C:\Users\Peter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\688K9481\Referat december 2013.doc

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 15.02.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 5. februar 2014 kl. 18.30 i
mødelokale 1.
Der blev budt velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Ebba Jakobsen og David Ramm,
der er udpeget af Fredericia Byråd.
Afbud fra Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 4. december 2013.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Konstituering.
Som følge af, at Byrådet har udpeget to nye repræsentanter til vores bestyrelse i DSI
Bøgeskovhallen, skal der foretages fornyet konstituering.
Der skal efter vedtægternes § 3, vælges formand, næstformand og kasserer.
Ref. : Konstitueringen blev : Fmd. PSJ
Kass. PM
Næstfmd. David
PSJ

3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
Ref. : Vor vvs-installatør Kim Pedersen (Mammen) runder de 50 år. Dette markeres.
Ellers intet.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status :
Pt. er der i 2014 indskrevet i alt 12 arrangementer, heraf 1 i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : Inspektørkontoret malet
Porte og dør repareret
Sidste skadessag er afsluttet (indbrud).
PC

B)

4.

Årsplan 2014-2015.
PSJ
Der vedhæftes forslag til Årsplan 2014-2015.
Ref. : Ingen bemærkninger.
5.
PM

6.

Hallens økonomi.
På mødet fremlægges forslag til Årsregnskab 2013 til godkendelse.
Ref. : PM omdelte og gennemgik Regnskab 2013, der resulterer i en hensættelse
på vedligeholdelseskontoen på ca. 10.000 kr. Dette tilfredsstillende.
Regnskabet godkendt.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
7.

Dato

: 15.02.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Årsberetning for 2013.

PSJ

(vedhæftet).
Ref. : Kommenteret og godkendt.
8.

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Orientering ved PSJ.
Der henvises til det med TGI afholdte opsamlingsmøde.
Det besluttedes at lade DGI Huse og Haller udarbejde en funktionsbeskrivelse for
en evt. ændret benyttelse af dele af BH. Pris herfor er 3000,00 kr. ekskl. moms.
Denne deles mellem TGI og BH.
Næste møde afholdes blev afholdt i går tirsdag.
Derudover drøftedes financieringen af det kommende lån til taget, samt
bestyrelsesændringerne i BH og BS.
PM og PSJ har deltaget i møde hos FK omkring netop optagelsen af lån i
Kommunekredit. På mødet blev fremlagt tidsplan for projektets gennemførelse
(udarbejdet af TT).
Orientering om møde med Fredericia Kommune ifm. ændret nødvendigt
lånebeløb.
PM og PSJ har været til møde med forvaltningen. Det har nemlig vist sig, at det
beløb som vi efter kommunens opfattelse skal låne, ikke indeholder moms, og da
vi ikke er fritaget for moms på tagrenoveringen, skal vi ud at låne ca. 900.000 kr.
mere end oprindeligt påregnet.
Ref. : Efter drøftelse godkendtes følgende finansieringsmodel :
Der vælges et 25 årigt lån på 2,5 mill. Kr. via Fredericia Kommune hos
Kommunekredit.
Ydelse årligt ca. 103.000 kr. Og med den forventede besparelse på ca. 75000 kr. via
mindre energiforbrug, bliver der så ca. 28.000 kr. til rest. Denne skal finansieres af
TGI og Bøgeskovhallen.
Det er med TGI aftalt, at hver især belastes med 20.000 kr. årligt. Overskydende
midler indsættes på en spærret konto til imødegåelse af eventuelle
renteudsving i opadgående retning.
Derudover er det foreslået TGI at vi hver især indsætter 100.000 kr. på
forannævnte konto til rentesikringen. Viser det sig efterfølgende at denne
rentesikringskonto har overskud, deles beløbet mellem begge parter.
Derudover drøftedes ændringsforslagene fra DGI Huse og Haller.
Der var enighed om, at selskabslokalets nuværende funktion bibeholdes, dog
gerne med et indkik i hallen. Gangarealet mellem hovedindgangen og indgangen
til hallen bibeholdes, dog med mulighed for opsætning af glasparti mellem gang
og cafeteria.
Inddragelse af scenen med ombygning til squash er muligt hvis TGI ønsker det.
Mødelokalerne M1 og M2 kan hvis det ønskes anvendes til spinning og eller
fitness.
EJ foreslog en besigtigelse af Trekløverhallen v. Stepping samt Stouby Multihus.
PSJ

EJ arrangerer når vi får en tilbagemelding fra TGI.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 15.02.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet nyt at bemærke..
9.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

10.
PSJ

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Vores ansøgning til FK er gået igennem og vi har fået de manglende midler.

Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
11.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Orientering, idet kommunen sammen med repræsentanter fra hallerne, undersøger
andre muligheder for on-line-program. Det forventes at Conventus formentlig droppes.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

12.

Fælles hjemmeside.
PSJ
TGI samt Beboerforeningen har en igangværende drøftelse om en fælles internetportal
for alle foreninger mv. i Vejlby sogn.
Det ønskes drøftet om vi ønsker at bibeholde vores egen hjemmeside med link til den
fælles,
Ref. : Besluttet at bevare vores egen hjemmeside med link til relevante sider.
13.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+JCK

Det forventes, at referat fra sidste møde kan udsendes betids inden dette møde sammen
med en kommentar fra PSJ om hvad der skal tages stilling til.
Ref. : PSJ orienterede fra sidste møde.
Gode ideer skal være PSJ i hende senest 3. marts 2014 (se de to relevante sider i
det udsendte mødereferat).
TGI er ligeledes blevet bedt om input.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 15.02.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

14.

Fremtidsvisioner.
I forbindelse med vores ansøgning om en kommunal godkendelse af en udvidelse af
Bøgeskovhallen, samt senere ansøgning om nyt tag, er der foretaget en beskrivelse af
vore fremtidsvisioner.
Den oprindelige beskrivelse bør dog forenkles og sammenfattet.
PSJ og Ebba Jakobsen har udarbejdet vedhæftede forslag.
Ref. : Det udarbejdede forslag godkendt.
PSJ

15.
MB

Nyt fra TGI.
Orientering.
Udsættes da Morten har meldt afbud.

16.

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Generalforsamlingen den 17. februar 2014 kl. 19.00
Valg (se pkt. 15), annoncering, revision, menu mm.
Herunder godkendelse af Støtteforeningens regnskab for 2013 (udleveres på mødet),
samt bestyrelsens forslag til kontingentsats for 2014.
-Andet
Ref. : Generalforsamlingen :
Regnskabet er kontrolleret af bilagskontrollanterne,
Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab.
Referatet godkendt.
Kontingentsats for 2014 foreslås bibeholdt på de nuværende 75 kr.
BN

17.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
18.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 23.05.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 i
mødelokale 1.
Afbud fra Morten Bodilsen.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 5. februar 2014.
Ref.: Referatet godkendt.
PSJ

2.

Konstituering.
Efter afholdelsen af generalforsamlingen i Støtteforeningen, skal der foretages
fornyet konstituering i såvel Støtteforeningen som i DSI Bøgeskovhallen.
Ref.: Nuværende konstituering fastholdes.
PSJ

3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-Besøg af arbejdstilsynet.
-Referat fra fælles halmøde (se tillige dagsordenens pkt. 12).
-Referat fra første haltimefordelingsmøde.
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref.: Bruser udskiftet i køkken.
Toilet ved hovedindgangen skiftet.
Armatur i bruserum repareret.
2 fester i påsken.
Kontrakt for udlejning i påsken indgået.
PC

B)

4.

Årsplan 2014-2015.
Bemærkninger til Årsplan 2014-2015.
Ref.: Ingen bemærkninger.
PSJ

5.

Hallens økonomi.
På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen pt.
Ref.: Ingen udsving af nævneværdig karakter.
Indtægt på 25.000 kr. fra TGI på løse timer i første halvår 2014.
PM

6.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Orientering ved PSJ.
Besigtigelse af 2 idrætscentre (EJ).
Næste møde afholdes efter besigtigelsen.
Vedrørende financieringen henvises til mødet med TGI den 14. april.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 23.05.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Arbejdsplanen er korrigeret således, at loft mv. starter 1. juni og er klar til 1.
september hvor sæsonen starter. Taget mv. starter efter industriferien og
forventes afsluttet 1. oktober. Dette af hensyn til arbejdssikkerhed, og samtidigt
sikrer vi at hallen kan bruges i maj måned som ønsket af TGI.
Der henvises i øvrigt til det af TGI udsendte referat fra mødet den 14. april.
(udsendt tidligere via mail).
Licitation afholdes 2. maj kl. 11.00.
Ref.: Licitation udskudt til 6. maj.
PM har fremsendt udkast til lånedokument til TGI (Leo).
-medlemmer skal være medlem drøftet.
Enighed om at opkrævning foregår via TGI.
De nuværende udlejningsregler for udlejning af selskabslokalet fastholdes.
Byggegruppens besøg udskudt til efter sommerferien. Endvidere afventer vi et
udspil fra Thomas Thomsen omkring økonomien ved de foreslåede ændringer.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet nyt at bemærke..
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

8.

Medlemskab af Branceforeningen for Sports- og Idrætsfaciliteter i DK
PSJ
Der henvises til de af PSJ udsendte mails.
Ref.: Besluttet at udmelde os af DSI.
Medlemskab af ovenstående afventer en forespørgsel til hhv. Elbohallen og
Erritsøhallen.
9.
PSJ

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :

Samtidigt har fa. GLENCO tilbudt at udarbejde forslag til energioptimering af
ventilationsanlægget, idet firmaet mener der er penge at spare. Forslag er under
udarbejdelse.
Til orientering.
Ref.: Aftalt at Kim rykkes.
Ingen tilbagemelding endnu fra Glenco.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 23.05.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

10.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
PSJ har modtaget mail fra forvaltningen, om at ingen af de pt. undersøgte systemer kan
bruges som de forefindes. Der arbejdes videre med at finde et system, alternativt at et af
de undersøgte ændres således at det kan anvendes.
Forventes tidligst at skulle fungere med 2015-2016-sæsonen.
Ref.: Emnet drøftet specielt i relation til adgangskontrol og overvågning samt booking.
PSJ

11.
PSJ

Fælles hjemmeside.
PSJ har deltaget i et møde herom, indkaldt af TGI, hvor en hel række af de lokale
foreninger mv. deltog. Der forventes et årligt bidrag på ca. 500 kr.
Orientering.

Ref.:
og blot ønsker et link.
12.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+EJ

Møde 4 i rækken netop afholdt. Resultatet er fremsendt til bestyrelsen via mail.
Det ønskes drøftet om vi er indstillet på helt eller delvist at indgå i et forpligtende
samarbejdet.
Ole Sørensens indlæg fra mødet er tidligere udsendt via mail.
Ref.: Emnet drøftet. Vi er med !
13.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref.: Udsat.
MB

14.

Støtteforeningen.
-Reklamer !
-Andet
Ref.: Udsat grundet manglende kasserer.
BN

15.

Eventuelt.

Alle

Ref.: Intet.
16.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.30 sammen med TGI.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 28.07.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.30.
Fraværende : Ebba Jakobsen og Kim A. Strøm
Hanne Ladegaard Jensen blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem jfr.
beslutningen på sidste generalforsamling.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 23. april 2014.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-orientering omkring nøgleproblematik contra omklædningsrum mv.
Ref. : Såfremt TGI ønsker nøgle således at man har adgang til loftrummet, må de
bekoste udgifterne hertil
Øvrigt taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : Ovnen er repareret.
Stoleliften repareres når taget er udført.
Ellers intet.
PC

B)

3.

Årsplan 2014-2015.
Bemærkninger til Årsplan 2014-2015.
Ref. : Intet at bemærke.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen.
Ref. : PM gennemgik situationen. Budgettet førges.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
PSJ vil orientere om den afholdte licitation, samt hvad resultatet betyder.
PM vil orientere om låneansøgningen til Kommunekredit, samt om lånet fra TGI.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 28.07.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Som tidligere oplyst har kommunen afsat midler til vedligeholdelse af hallernes
klimaskærm mv. I den forbindelse har PSJ rettet henvendelse til forvaltningen om
proceduren for at få frigivet de midler der fremgår af den udførte gennemgang.
For at sikre de rette reparationsarbejder har PSJ fået udarbejdet en supplerende
rapport af kommunens bygningsafdeling. Derudover orienteres om hvad der er
afsat af midler mv.
Ref. : Taget til efterretning.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet nyt at bemærke..
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

7.

Medlemskab af Branceforeningen for Sports- og Idrætsfaciliteter i DK
PSJ har rettet henvendelse til hhv. Erritsø og Elbo.
Begge har pt. ingen tanker om tilslutning.
Ref. : Indtil videre tilslutter vi os heller ikke.
PSJ

8.

ESCO-projektet/YIT.
PSJ
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
en
gået i gang med arbejderne.
Har intet hørt fra GLENCO endnu. Firmaet er rykket.
Til orientering.
Ref. : Taget til efterretning.
Forslag fra Glenco pågår.
9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
PSJ har modtaget mail fra forvaltningen, om at ingen af de pt. undersøgte systemer kan
bruges som de forefindes. Der arbejdes videre med at finde et system, alternativt at et af
de undersøgte ændres således at det kan anvendes.
Forventes tidligst at skulle fungere med 2015-2016-sæsonen.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+EJ

Der er nedsat et udvalg med én repræsentant fra hver af de 4 haller der sammen med
KV og fmd. for SIF skal udarbejde forslag til indsatsområderne som disse fremgår af det
sidst udsendte referat.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 28.07.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Resultaterne skal foreligge til et møde den 16. juni.
Ref. : Taget til efterretning.
11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udsat.
12.
Støtteforeningen.
HLJ
-Ny kasserer !
Ref. : Hanne valgt til kasserer i Støtteforeningen.
Diverse omflytninger af konti mm. Pågår.
MB

13.

Eventuelt.

Alle

14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 20. august 2014 kl. 18.30.
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 29.09.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 20. august 2014 kl. 18.30.
halinspektør Jim Bæk Pedersen samt Kim A. Strøm blev budt velkommen i kredsen.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 11. juni 2014.
Ref. : Referatet godkendt.
2.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Siden sidst:
-der er indgået serviceaftale omkring gulvvaskemaskinen.

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Reparationsarbejder siden sidst.
-Skadessager.
-Andet
Ref. : Da det var den nye halinspektørs første bestyrelsesmøde var der ingen
bemærkninger til ovenstående.
PC

B)

3.

Årsplan 2014-2015.
Bemærkninger til Årsplan 2014-2015.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen.
Ref. : Status gennemgået af PM. Budgettet følges stort set.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Der henvises til de udsendte byggemødereferater.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Orientering om forslaget fra Glenco på ombygningen af ventilationsanlægget.
Glenco tilbyder at udskifte ventilatorerne til en samlet pris af 88.000 kr. inkl.
moms. Energibesparelsen er af Glenco beregnet til ca. 15.000 kwh/år, omregnet
til ca. 30.000 kr. årligt inkl. moms.
Det skal vurderes om vi via driftskontiene kan medfinanciere dele af denne
ombygning, samt at enkelte vedligeholdelsesarbejder fra
den udendørs vedligeholdelse (klimaskærmen) kan medfinanciere ombygningen
af anlægget. Enkelte af disse arbejder er medtaget i tagprojektet.
PSJ vil gennemgå de nærmere enkeltheder i ovenstående.
Side 1
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 29.09.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m2).
Status : Intet nyt at bemærke..
Ref. : Det blev besluttet at søge kommunen om midler til energitiltag på
ventilationsanlægget. Derudover er omkostningerne til energitiltagene på hhv. eldelen og VVS-delen blevet større end tilskuddet fra kommunen. Dette beløb
medtages i ansøgningen.
Det blev besluttet at afholde et traktement for alle håndværkere, rådgivere samt
inspektør og bestyrelsen :
Fredag den 24.10.2014 kl. 13.30 i Bøgeskovhallen.
PSJ udsender indbydelse. Menu aftales med inspektøren.
6.

Hallens energiforbrug.
PSJ
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
7.

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
SE dagsordenens punkt 5.
Ref. : Se referatet under pkt. 5.
PSJ

8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Intet.
Ref. : Intet at bemærke.
PSJ

9.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.

PSJ+EJ

Der har været afholdt ekstraordinært møde i Erritsø om oprettelse af et idrætskort.
Oplæg herom er udarbejdet af Ole Sørensen, Erritsøhallen.
På mødet besluttedes at fremsende ansøgning til kommunen om midler til etablering og
drift af et idrætskort (ansøgningen vedhæftet).
Næste ordinære møde (den lille gruppe) i rækken er berammet til mandag den 1.
september kl. 18.30 i Bredstrup Pjedsted Hallen
Ref. : Taget til efterretning.
10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Udtrykte opbakning til det nye inspektørpar.
MB

11.
HLJ

Støtteforeningen.
-status.
Side 2
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Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 29.09.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Ref. : Girokort til kontingentopkrævning udsendt.
Konti flyttes, dog ekskl. girokontoen.
12.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Ebba J. foreslog følgende datoer til besøg i Stepping :
2/10 9/10 30/10 eller 6/11
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 22. oktober kl. 18.30.
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Bøgeskovhallen
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Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 22. oktober kl. 18.30.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 20. august 2014.
Ref.: Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-Ny kontrakt med TGI indgået for sæsonen 2014-2015.
-Ønske om leje af hallen mandage kl. 08.00 til 10.00 til tennis.
-Ny adresseliste (vedhæftet). Håber I alle vil kontrollere jeres respektive
oplysninger.
-indkøb af nøgler til låsesystemet for alle omklædningsrum pågår. Et ønske fra
såvel brugerne som dommerne.
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2014 ?
-Reparationsarbejder siden sidst.
-styringen af ventilationsanlægget har været sat ud af drift. Reparation udført.
-rep. af stoleliften, opvaskemaskinen samt gulvvaskemaskinen, herunder
serviceaftaler for alle.
-tømning af fedtudskilleren.
-påbud fra arbejdstilsynet efterkommet (gammel sag).
-toiletdør i omkl. 4 udskiftes.
-toiletkumme i personaletoilettet udskiftet.
-reparation af defekte el-stik i hallen ordret.
-diverse asfaltskader på p-arealerne repareret.
-c
-skabe i M2 fjernet. TGI-effekter lagt i kasser og sat på loftet over depotrum.
-Skadessager.
Brud på varmtvandsforsyningen til selskabslokalet. Bruddet befandt sig i
kanalen under køkkengulvet. Forsikringsselskabet er på sagen.
-Andet ?
Ref.: Taget til efterretning.
PC

B)

3.

Årsplan 2014-2015.
Bemærkninger til Årsplan 2014-2015.
Ref.: Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen.
Ref.: Oversigt omdelt og kommenteret. Ser fornuftigt ud. Der forventes en mindre
hensættelse på vedligeholdelseskontoen.
PM

5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Der henvises til de udsendte byggemødereferater.
Side 1
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Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Ansøgning til kommunen om midler til energioptimering af ventilationsanlægget, bl.a. finansieret via klimaskærmmidler, er klar til afsendelse.
Se tillige punkt 22.
Ref.: Overpappen på de flade tage (1976) er så medtaget at der skal et nyt lag overpap
på. Tilbud indhentet. Pris ca. 130.000 kr. inkl. moms. Dette beløb tages med i
ansøgningen til kommunen idet tagpappet er en del af klimaskærmen.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status : Drøftelse af punkt 6. Skal vi fortsætte med en scene eller skal vi tænke i
andre baner, eksempelvis i forbindelse med drøftelserne med TGI og
forslaget fra DGI Huse og Haller. ???
Ref.: Tages med i de fremtidige drøftelser med TGI.
7 Bevægelsesmeldere i M2 og M3.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

7.
Vi har her under den nye inspektør, oplevet at min. to rengøringen (jfr. listen) desværre
ikke er blevet udført med det til følge at inspektøren selv har foretaget denne rengøring.
Endvidere udføres rengøringen ikke tilfredsstillende, hvilket har gjort at inspektøren selv
har foretaget en supplerende rengøring.
Idet inspektøren er villig til at forestå rengøringen til samme pris som den
fakturerer, foreslås
at
Ref.: Indstillingen godkendt.
PSJ

8.

Serviceaftale på hjertestarteren.
Aftalen omkring hjertestarteren med Trykfonden er ophørt. I den forbindelse er vi blevet
tilbudt at indgå en serviceaftale med fa. SAFETYGROUP. (se vedhæftede).
Det foreslås
at vi indgår en serviceaftale med firmaet på hjertestarteren og gerne i samarbejde med
TGI, der har foranlediget starteren opsat.
Ref.: Indstillingen godkendt.
PSJ
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C:\Users\Peter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\688K9481\Referat oktober 2014.doc

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 04.11.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

9.

Driftsaftale vedrørende stemning af selskabslokalets klaver.
Der har tidligere været en mundtlig aftale om et årligt tjek af klaveret. I forbindelse med
klaverstemmerens besøg er han blevet bedt om at fremsende forslag til driftsaftale.
Dette er fremsendt via mail og lyder sådan :
Der foretages en årlig stemning og service af klaveret til en pris af 999,00 kr. inkl.
moms samt et fakturagebyr på 30 kr.
Det fremsendte tilbud ønskes drøftet.
Ref.: Besluttet at indgå serviceaftalen.
PSJ

10.

Tilbud på opdatering/ny hjemmeside.
Der er modtaget tilbud fra fa. Danaweb på ny hjemmeside jfr. tidligere udsendte mail.
Det ønskes drøftet om vi ønsker at indgå i et samarbejde med dette firma.
Ref.: Der ønskes ikke indgået nogen aftale.
Kim og David er indstillet på at vedligeholde vores nuværende hjemmeside.
PSJ

11.

Sognets fælles hjemmeside.
Der henvises til udsendte mails.
PSJ er enig i de bemærkninger der er kommet fra hhv. Ulla Jensen (beboerforeningen)
og fra Poul Erik Q (brugsen) ifm. med første udkast.
Nyt oplæg til vedtægter modtaget fra TGI.
Det fremsendte forslag ønskes drøftet.
Ref.: Der var enighed om at vort behov for den fælles hjemmeside er meget begrænset
pt. men i øvrigt enige i de fremførte betragtninger.
PSJ

12.

Nye måtter.
Inspektøren har været i forbindelse med fa. Berendsen om nye måtter ved indgangene.
Tilbud modtaget.
Køb af nye specialmåtter i ristene ved indgangsdørene koster 12.500 kr.
Leje af nye måtter indenfor dørene, ud over ristemåtterne, koster ca. 12.500 kr. pr. år at
leje OG skiftes og vaskes 20 gange årligt.
Firmaet anbefaler at vi IKKE anskaffer måtter med logo, idet omkostningerne hertil er for
høje.
Det fremsendte tilbud ønskes drøftet (se vedhæftede).
Ref.: Alternativt tilbud indhentes. Evt. VTK. Jim og PSJ indkøber.
PSJ

13.

Udlejningsprisliste.
Forslag til ny udlejningsprisliste (vedhæftet).
Ref.: Forslaget godkendt.
PSJ

14.
PSJ

15.
PSJ

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
SE dagsordenens punkt 5, Vedligeholdelse af klimaskærmen.
Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Intet.
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16.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
Næste ordinære møde i rækken er berammet til mandag den 13. oktober kl. 18.30 i
Bredstrup Pjedsted Hallen.
PSJ vil orientere fra dette møde, idet der henvises til det via mail udsendte referat.
Ref.: Afventer stormødet den 20.11.
PSJ

17.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref.: Der var ros fra TGI til den nye inspektør.
MB

18.

Støtteforeningen.
-status.
Ref.: Alm. Brand har opsagt aftalen om reklameplads.
Vi har dermed 2 pladser ledige i hallen samt nogle stykker på VIP-pladen.
PSJ foreslog at vi også prøver at se om vi kan finde en person der kan skaffe os
nye sponsorer. Jim blev opfordret til også at tænke i de baner.
HLJ

19.

Eventuelt.

Alle

Ref.: Intet.
20.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 3. december kl. 18.30.
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Referat
Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 3. december kl. 18.30.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 22. oktober kl. 18.30.
Ref. : Godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-der er pt. indgået driftsaftaler om vort klaver, om ventilationsanlægget med
Glenco, og om hjertestarteren.
-JBP og PSJ har haft møde med kommunens arbejdsmarkedsafdeling om
virksomhedspraktik. Det undersøges pt om de har emner der passer med den
jobbeskrivelse afd. Har udarbejdet. Se tidligere udsendt mail.
-PM har tilmeldt vores fjernsyn til Copydan og afmeldt radioen.
samt timen om onsdag fra 18 til 19. Håndboldafdelingen er blevet spurgt om de
evt. vil overtage onsdagstimen.
-Udvalget (KFT) har besluttet at forlægge et udvalgsmøde til Bøgeskovhallen,
til den 18. februar.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

KBP

B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
Derudover :
Urinalen i herretoilettet ved hovedindgangen har defekt vandrør og urinalen ved
garderoben har store kalkaflejringen. Rengøringen er meget vanskelig.

mødet. Det foreslås at udgifterne afholdes i 2015.
-Skadessager..
-Andet
Ref. : -diverse el-arbejder udført.
-udskiftning af de nuværende urinaler vil koste 65.000 kr. ekskl. moms jfr. Kim
inspektøren.
-orientering omkring den sidste skadessag.
3.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016 (vedhæftet).
Ref. : følgende foreslåede mødedatoer korrigeret :
4/2 flyttet til 11/2, og
22/4 flyttet til 15/4.
Ny oversigt udsendes.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen, herunder
forventninger til årsresultatet for 2014, samt budgetforslag for 2015.
Ref. : Oversigt omdelt og gennemgået.
Hvis udgiften til nyt overpap på de flade tage medregnes, bliver der tale om et
underskud på ca. 85.000 kr. Vi håber dog på at få midlerne fra kommunen.
Ellers følges budgettet.
PM
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Budgetforslaget for 2015 godkendt.
Kreditten hos Kommunekredit forlænget. Byggesagens økonomi forventes
afsluttet i indeværende år.
5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status :
Der henvises til de udsendte byggemødereferater.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet nyt at bemærke.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Ansøgning til kommunen om midler til energioptimering af ventilationsanlægget, bl.a. finansieret via klimaskærmmidler, er sendt til Fredericia
Kommune. Se tidligere mail fra PSJ.
Ansøgningen indeholder også sagen om nyt overpap på de flade tage fra 1976.
Se tillige punkt 22.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Ref. : Taget til efterretning.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

7.

Sognets fælles hjemmeside.
Status ved PSJ.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

8.
PSJ

9.
PSJ

ESCO-projektet/YIT.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
SE dagsordenens punkt 5, Vedligeholdelse af klimaskærmen.
Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Intet.
Side 2
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10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
PSJ vil orientere om mødet med udvalget, jfr. udsendte mail.
Der henvises i øvrigt til de udsendte mails.
Specielt to forhold ønskes drøftet :
-medfinaciering af en del af driftsomkostningerne. For BH 20.000 kr fordelt over en
toårig periode. Kan vi finde disse midler ??
-der skal findes en lokal person der kan forestå koordineringen af lokale events til
udnyttelse af de frie haltimer. Her tænkes også på haltimer udenfor sæsonen, idet vi
helst ske i
TGI-regi, så konkurrence i videst muligt omfang undgås.
Ref. : Det udarbejdede budget godkendt.
Som tidligere nævnt skal der findes en koordinator for fremtidige aktivitetstiltag.
Koordinatoren skal være bindeled mellem os (TGI og hallen) og en evt. kommende
systemadministrator for Fitdeal.
Det aftaltes at Kim undersøger om TGI kan finde en sådan person.
PSJ

11.
MB

Nyt fra TGI.
Orientering.

Ref. :
12.

Støtteforeningen.
HLJ
-Reklamer
-Generalforsamlingen den 23. februar 2015.
På valg er Hanne Ladegaard Jensen.
Revisionsdato for begge regnskaber (erkendtligheder til revisorer)
Menuforslag
Annoncering mv.
Indbydelser til gæster og sponsorer
Dirigentforslag
Ref. : Hanne er villig til genvalg.
Revisionsdato foreslået til 11. februar 2015 kl. 17.30. PSJ sender mail til revisorer
herom.
Menu valgt til stegt flæsk med persillesovs.
Palle M. villig til at tage næste år med, og med Hanne som føl, med mindre vi
finder en anden kass. for hallen. Ny kasserer skal dog findes, enten for hallen
eller støtteforeningen.
Michael Sønderskov foreslået som dirigent, alternativt Mogens Pedersen.
13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Dartbanerne er nu etableret.
Aftalt at DR udarbejder oplæg til TGI Bladet herom, og samtidig udarbejder
betingelserne for brugen af banerne i samarbejde med inspektøren.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 11. februar 2015, kl. 18.30.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 11. februar 2015, kl. 18.30.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 03. december 2014 kl. 18.30.
Ref. : Referatet godkendt med bemærkning til dagsordenens punkt 16. Tekst udgår og
Den erstattes af Ingen bemærkninger.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-Glenco har meddelt, at deres tidligere tilbud på ændring af ventilationsmotorerne
stadig holder. Arbejderne er ordret.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. : Handikapliften dervist repareret.
5 forespørgsler om udlejning af hallen.
1 hundeudstilling udendørs samt en indendørs.
JBP

B)

3.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.
Ref. : Generalforsamlingsdatoen for 2016 ændret. Ny årsplan udsendes.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
Fremlæggelse af Årsregnskab 2014 til godkendelse. Derudover status omkring lånet til
tagudskiftningen, samt etableringen af en rentesikringskonto for lånet.
Ref. : Regnskab 2014 godkendt. Der overføres 200.000 kr. fra Støtteforeningen til den
fælles rentesikringskonto. Af midlerne (400.000 kr.) konverteres 300.000 kr. til
garantbeviser hos Middelfart Sparekasse. Resten (100.000) bibeholdes på
rentesikringskonto.
PM

5.

Årsberetning for 2014.
Forslag til Årsberetning 2014 til kommentering og godkendelse (vedhæftet).
Ref. : Godkendt med enkelte bemærkninger.
PSJ

6.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Skytteafdelingen har fået foretaget en måling af luftens indhold af krudtslam.
Målingen viste for stort indhold heraf hvorefter vi har fået renset ventilatoren. Ny
måling vil blive udført. Denne kan muligvis resultere i at der skal foretages
ombygning af ventilationsanlægget. Herom senere når vi kender resultatet af den
Side 1

C:\BH\150211bestyrelsesreferat.pdf.doc

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 08.03.2015

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

nye måling.
Ref. : Der holdes møde med skytteafd. og konsulent fra DGI om hvad der kan gøres,
samt om omkostningerne herved.
Indtil videre lukkes for skydning med ammunition med krudt.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Ansøgningen til kommunen om midler til energioptimering af ventilationsanlægget, samt nyt overpap på de flade tage fra 1976.
Godkendt af udvalget. Dele af midlerne skal frigives af byrådet (02.02.2015).
Se tillige meddelelser fra fmd.
Ref. : Taget til efterretning.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Inspektøren og PSJ har haft besøg af et firma der sælger urinaler uden vandforbrug.
Såvel render som enkeltstående urinaler. En rende på 240 cm. vil overslagsmæssigt
koste 15.000 kr. inkl. moms og montering, medens en 120 cm. vil koste godt
halvdelen af dette beløb.
Derudover skal der anvendes kemikalier til skyl samt rengøring.
Det vurderes at investeringen er indtjent efter ca. 1 år i sparet vandforbrug.
Sagen ønskes drøftet med henblik på at få opsat dem begge snarest.
Ref. : Vægurinalerne udskiftes. Der indhentes tilbud herpå. Forventet udgift ca. 25.000
kr.
7.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

8.

Sognets fælles hjemmeside.
Status ved PSJ.
Ref. : Punktet burde være slettet.
PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Der er fundet et nyt booking-system via GLOBUS DATA.
Den 27. februar foretages der en besigtigelse af systemet i Vejen IC.
Ref. : Inspektøren deltager.
PSJ

10.
PSJ

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
PSJ vil orientere om mødet med udvalget, jfr. udsendte mail.
Der henvises i øvrigt til de udsendte mails.
Specielt to forhold ønskes drøftet :
Side 2
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-der skal findes en lokal person der kan forestå koordineringen af lokale events til
udnyttelse af de frie haltimer. Her tænkes også på haltimer udenfor sæsonen, idet vi
helst ske i
TGI-regi, så konkurrence i videst muligt omfang undgås.
Hvad siger TGI hertil ?
Ref. : Drøftes i TGI med henblik på at finde en person.
11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : D
.
Efter vor opfattelse er der ikke tale om dobbeltbooking idet håndbold ikke havde
aftalt leje af hallen. Kim har udsendt mail internt i TGI om at mad ikke må
medbringes.
Det aftaltes at vore spilleregler opjusteres og evt. udsendes med TGI Bladet.
KAS

12.

Støtteforeningen.
-Generalforsamlingen den 23. februar 2015.
Forslag til kontingentsats for 2015.
Sidste nyt om valg mv.
Dirigentforslag er Mogens Petersen
Fremlæggelse af Støtteforeningens Årsregnskab 2014 til godkendelse (udleveres på
mødet).
Øvrigt ??
Ref. : Støtteforeningens regnskab godkendt.
Øget medlemstilslutning drøftet. Bl.a. ud fra tidligere melding om samlet
HLJ

Endvidere drøftet indkøb af billardbord til M3. DR har fået tilbud fra fa. Søren
Søgaard på ca. 18.000 inkl. moms. Dertil et par lamper som DR opsætter. Købet
godkendt. Finansieres via Støtteforeningen.
Årskontingent foreslås bibeholdt på 75 kr.
13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : EJ om hunde i cafeen. Vi er forundret over at henvendelsen sker via TGI i stedet
for en direkte kontakt til Jeannett og Jim. Problemet er afklaret.
14.
PSJ
Alle

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 15. april 2015, kl. 18.30.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 15. april 2015, kl. 18.30.
Der var afbud fra Hanne Ladegaard Jensen, Palle Mogensen og David Ramm.
1.

Konstituering.
PSJ
Konstituering af bestyrelserne for hhv. DSI Bøgeskovhallen og Bøgeskovhallens
Støtteforening.
Ref. : Nuværende konstituering fastholdes.
2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 11. februar 2014.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-Glenco har udskiftet ventilationsmotorerne.
-TGI afholder hovedgeneralforsamling Søndag den 26. maj kl. 14.00.
-Orientering om indkøbet af et billardbord.
Ref. : -Det omtalte billardbord har vi fået foræret. Dueholm har klaret transporten (3100
kr.), og fa. Søren Søgård i Vejle udskifter klædet. Køer og kugler samt tavle og
opbevaringssum mv. medfølger. Samlede omkostninger ca. 8000 kr. mod
forventet 15.000 til 20.000 kr. Udgiften afholdes indtil videre over hallens konto.
PSJ

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-forsikringsskade.
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. : -Nye urinaler er bestilt.
-Vandskade i omkl. 3. anmeldt til forsikringen.
JBP

B)

4.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

5.

Serviceaftale på varme og ventilationsanlægget.
Nuværende serviceaftale med fa. Siemens er opsagt pr. 0104 (3 mdr.
opsigelsesperiode).
Nuværende udgift ca. 8.000 kr ekskl. moms. Pr. kalenderår. Derudover har vi betalt
Der er kommet tilbud fra Glenco/Kemp og Lauritzen på såvel varme- som det
nuværende ventilationsanlæg på i alt 4.450 kr. ekskl. moms helårligt.
Begge aftaler omfatter eet årligt eftersyn.
Det foreslås at aftalen indgås.
Ref. : Indstillingen godkendt.
PSJ

6.

Hallens økonomi.
PM
Gennemgang af den økonomske situation for DSI Bøgeskovhallen (vedhæftet).
Ref. : Ingen bemærkninger. Budgettet følges.
Side 1
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Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Sidste nyt omkring ventilationssystemet ved skydebanerne.
Tilbud på nyt anlæg tilgår dagen før bestyrelsesmødet, hvorfor PSJ vil orientere
om resultatet på mødet.
Ref. : Resultatet af de indkomne tilbud viser at en ombygning skønsmæssigt vil andrage
omkring 275.000 kr. Det har vi ingen mulighed for at finansiere.
Det må derfor forventes at TGI selv undersøger mulighederne for eventuel
medfinansiering, fonde og lignende.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Intet nyt.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Ref. : Se tidligere bemærkninger om urinalerne.
8.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Det foreslås at det meddeles kommunen følgende :
Såvel ud fra manglende personalemæssige og økonomiske resurser, ser vi os ikke i
stand til at deltage i driften af Globus Data ud fra de rammer der er opstillet af Fredericia
Kommune.
Dette svar er fremkommet ud fra inspektørens deltagelse i en demonstration af
systemet, samt det forhold at vi har optaget lånet til tagrenovationen og accepteret at
deltage med 10.000 kr. til Fit Deal-kortet.
Vi har kun vedligeholdelseskontiene at tage fra, og med hallens alder taget i betragtning
findes det ikke forsvarligt at sænke disse konti.
Ref. : Indstillingen godkendt.
PSJ
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10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
Sidste nyt :
Næste møde i rækken afholdes dagen før efter bestyrelsesmødet.
Ref. : Taget til efterretning.
Der skal findes en lokal ildsjæl der kan være vores kontaktperson mellem på den
ene side BH og TGI og på den anden side den resurseperson der skal koordinere
hele projektet.
Kan der findes en sådan person i TGI ?? Kim undersøger.
PSJ

11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Ki orienterede om afviklingen af hovedgeneralforsamlingen samt om samarbejdet
med skolen.
KAS

12.

Støtteforeningen.
HLJ
-Drøftelse af reaktionerne fra generalforsamlingen den 23. februar 2015.
-girokort !
-Øvrigt ??
Ref. : Udsat.
13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
14.

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 10. juni, kl. 18.30, sammen med TGI.
person ti
PSJ
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Referat
Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 10. juni 2015, kl. 18.30.
Fraværende : Hanne Ladegaard Jensen, Palle Mogensen og Kim Ankersen Strøm.
1.

Godkendelse af referat.
PSJ
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 15. april 2015.
Ref. .: Referatet godkendt.
2.
PSJ

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
Intet nyt.

B)
Meddelelser fra næstformanden.
Ref. .: -Drøftelse af kommende dialog med BP Hallen om henvendelse til det politiske
Niveau om midler til ekstra mandskab ifm. øget åbningstid.
-Orienterede om samtalen med Kim Dreiers fremtidige deltagelse i bestyrelsen
samt ifm. aktiviteter for sognets unge. Disse aktiviteter foreslås kørt under
Støtteforeningen. Aktivitetsudvalg bestående af David, Kim og Jim
DR

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Forsikringsskade.
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. .: -Drøftelse af harpiksreglerne for elitehåndbold. BH er ikke gearet til dette. Der er
tale om øget rengøring pga. skolens daglige brug, hvilket slider på gulvets
levetid.
-Udlejningsreglerne for hallen ønskes skærpet. Jim udarbejder forslag til
fremlæggelse på august-mødet.
JBP

C)

3.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.
Ref. .: Intet at bemærke.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
PM
Gennemgang af den økonomske situation for DSI Bøgeskovhallen.
Ref. .: Den af PM udarbejdede oversigt gennemgået. Budgettet følges, dog er
energiforbruget større end forventet, hvilket bl.a. skyldes rørskaden.
Vinduespudser opsagt og ny er fundet.
5.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.
Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Sidste nyt omkring ventilationssystemet ved skydebanerne, herunder referat fra
Side 1
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møde mellem TGI og BH (se dagsordenen til mødet med TGI).
Ref. : Orientering. Se referat fra mødet med TGI.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Intet nyt.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Sidste nyt omkring udskiftningen af urinalerne (via inspektøren).
Ref. .: De nye urinaler er kommet og opsættes inden den nye sæson starter.
6.

Hallens energiforbrug.
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref.: Taget til efterretning.
PSJ

7.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Kommunen har meddelt, at første års driftsudgifter (2015, ca. 14.000 kr.) dækkes af
kommunen, således at Bøgeskovhallen også er med fra starten på platformen for onlinebooking. Kommunen forventer derefter at vi selv klarer disse udgifter fremadrettet.
Inspektøren har deltaget i det første introduktionskursus.
Ref. .: Taget til efterretning.
PSJ

8.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
Sidste nyt :
De 4 selvejende haller har nu dannet den forening, der bl.a.
forhåbentlige gode start her fra 1. august at regne.
DR har deltaget i møderne herom, hvorfra han vil referere.
Ref. .: DR orienterede om det kommende arbejde efter at foreningen nu er dannet.
PSJ

9.
PSJ

Samarbejdet med TGI om udvikling af Bøgeskovhallens fysiske rammer.
Sidste nyt :
Den nedsatte byggegruppe har afholdt møde hvor ark. Thomas T. forelagde forslag til

På mødet vil DR vise de udarbejdede tegninger mv. og orientere om mødets forløb og
hvad konklusionen af drøftelserne blev, herunder forslag til fremadrettede aktiviteter.
Drøftet på netop afholdte møde med TGI.
Ref. .: Der henvises til referatet fra mødet med TGI.
10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. .: Udsat. Der henvises til mødet med TGI.
KAS

Side 2
C:\Users\Peter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\688K9481\Referat juni 2015.doc

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato

: 03.06.2015

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

11.

Støtteforeningen.
HLJ
-Drøftelse af reaktionerne fra generalforsamlingen den 23. februar 2015.
-Girokort ! Medlemsfortegnelsen.
-Øvrigt ??
Ref. : Udsat.
12.

Eventuelt.

Alle

Ref. : DR foreslår at Kim Dreier inviteres med til augustmødet specielt med henblik på
en drøftelse af nye aktiviteter.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 19. august, kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 19. august 10. juni 2015, kl.
18.30.
Afbud fra Palle Mogensen
Kim Meier deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 7.
1.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 10. juni 2015.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

2.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-ny halkontrakt med kommunen for kommende sæson.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra næstformanden.
-Kontakt til dartklubben i Fredericia.
Klubben har efterfølgende meddelt PSJ, at man gerne vil anvende M2og M3 i
tidsrummet mandage og onsdage fra kl. 19.00 til kl. 22.00.
Hvad skal lejen sættes til, og skal der fra vor side investeres i ekstra udstyr ??
Ref. : DR orienterede om kontakten til dartklubben i Fredericia, der nu står uden
spillested. klubben vil gerne til Bøgeskov. Aftalt at der indrettes nye dartbaner i M3
og at billardbordet flyttes til M2. Klubben skal ikke betale husleje for perioden frem
til 31.12.2015. det fordrer dog at medlemmerne indmeldes i Støtteforeningen.
DR

B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 og 2016 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Forsikringsskade.
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. : Gulvet i selskabslokalet skal lakeres nu.
2 bryllupper indskrevet i 2016.
VM i krolf afholdes på banerne i 2017.
Der tilgår en tilstandsvurdering af halgulvet i forbindelse med den megen brug af
harpiks og deraf øget rengøring.
JBP

C)

3.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.
Ref. : Ingen bemærkninger.
PSJ

4.

Hallens økonomi.
Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen.
Oversigt udleveres på mødet.
Ref. : Den af PM udarbejdede oversigt omdelt og kommenteret.
PM
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Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Sidste nyt omkring ventilationssystemet ved skydebanerne.
Afdelingen har ansøgt kommunen om hjælp, og denne påregnes behandlet på
førstkommende udvalgsmøde.
Såfremt afdelingen, evt. med hjælp fra FK, kan finansiere etableringen af nyt
anlæg, giver det anledning til følgende overvejelser :
-hvem skal sørge for den fremtidige vedligeholdelse ?
-hvem skal eje anlægget ?
-andet !!!
Ref. : Sagen drøftet.
Ejerskab af et evt. nyt ventilationsanlæg skal være Bøgeskovhallen.
Inden etablering skal der forelægge en beregning af de afledte driftsudgifter samt
forslag til vedligeholdelsesaftale.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status :
Sternen på den nordlige tilbygning bør udskiftes. Omkostningerne undersøges og
kommunen søges om midler hertil.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest.
Udendørs terrasse er nu etableret.
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Se ovenfor.
6.

Hallens energiforbrug.
PSJ
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
7.

Etablering af ungdomsklub.
Kim Meier samt DR og I vil orientere om de påtænkte nye tiltag for unge. Hvilke
aktiviteter der er på tegnebrættet, disses organisering samt evt. økonomi mm.
Ref. : Kim Meier orienterede om projektet og hvad der fremover påtænkes af aktiviteter.
Gruppen styres af Kim, Jim og David.
De første midler tilgår jfr gruppens hjælp ved LVS-arrangementet.
KM mfl.
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konto til de indkomne midler, der samtidigt skal bruges ifm udgifter ved de
forskellige arrangementer. Kim Meier skal have adgang til denne konto.
Aftales mellem Palle, Hanne og Kim.
8.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Statusorientering via inspektøren.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

9.

Udlejningspris for omklædningsrum for udendørs aktiviteter.
Se vedhæftede notat.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

10.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
Sidste nyt :
De 4 selvejende haller har nu dannet den forening, der bl.a.
forhåbentlige gode start her fra 1. august at regne.
Statusorientering via DR.
Har TGI evt. fundet en tovholder fra foreningen ??
Ref. : Om kontaktperson drøftes dette i TGI-regi i nær fremtid.
David forventer systemet i luften 1. september.
PSJ

11.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : intet nyt.
KAS

12.

Støtteforeningen.
-Reklamer (Rikkes Malerfirma og Banko 2000)
-Girokort ! Medlemsfortegnelsen; til- og afgange !
-Øvrigt ??
Ref. : Reklameafregning som kontingentindbetalinger udsendt.
Nye emner :
Jim
Steel Series Kim M.
Davids nye firma.
HLJ

13.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Taget til efterretning.
14.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 21. oktober, kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 21. oktober 2015, kl. 18.30.
Kim Meier (klubben) deltog i dagsordenens første punkt.
1.

Etablering af ungdomsklub mm.
KM mfl. Orientering om gennemførte arrangementer samt de nye påtænkte
Ref. : Kim orienterede om såvel afholdte som kommende aktiviteter herunder
økonomien.
Det aftaltes at der under Støtteforeningens regi oprettes en konto hos Middelfart
Sparekasse hvor Ungemiljøets økonomiske aktiviteter henhører.
Kim undersøger mulighederne for evt. støtte fra andre puljer, bl.a. hos TREFOR.
Aftalt at der udarbejdes liste over hvilke ønskelige byggeprojekter der kan komme
på tale.
2.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 19. august 2015.
Ref. : Referatet godkendt.
PSJ

3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-ny halkontrakt med kommunen for kommende sæson.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

Meddelelser fra næstformanden.
-Nyt om dartklubben.
Ref. : Orienterede om dartklubbens opstart. 4 nye baner indkøbt. E-dart er på trapperne
(omkostningsfrit for os). I gennemsnit 7 til 10 spillere pr. aften. Indmeldelse i
Støtteforeningen skal ske.
DR

B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 og 2016 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. : Reposen i depotrum 1 er fjernet af hensyn til ryddeligholdelsen af rummet. Der er
etableret LED-belysning i bestikrummet.
JBP

C)

4.

Årsplan 2015-2016.
Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ

5.

Hallens økonomi.
PM
Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen.
Oversigt udleveres på mødet.
Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret.
Grundet bl.a. efterbetaling af manglende pensionsbidrag for den tidligere
inspektør, må der forventes et underskud i år på ca. 100.000 kr.
Grundet øget aktivitetsniveau, specielt i de nordlige mødelokaler samt i
køkkenområdet, forventes energibesparelserne ikke at slå igennem i det
forventede omfang.
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PM og vor revisor er i dialog med SKAT omkring beskatning. Indtil videre er vi
skattepligtige som erhvervsvirksomhed. Vi skal overveje en ændring af
vedtægterne så det tydeligt fremgår at der er tale om en almennyttig forening.
Der er modtaget alternativt forsikringstilbud fra WIA, hvilket kan give en årlig
besparelse på mellem 30.000 og 40.000 kr. PM bemyndiges til at få en aftale i
stand, således at vi har mindst samme dækning.
6.

Kultur og Fritidsudvalgets møde i Bøgeskovhallen.
PSJ vil orientere om udvalgsmødet i BH.
Ref. : PSJ orienterede om mødet, og de udfordringer vi står overfor. Bl.a. halgulvets
tilstand ved brugen af harpiks, samt udfordringerne med ventilationsanlægget i
skydekælderen.
PSJ

7.

Statusrapport fra Ytzen om halgulvets tilstand.
Orientering.
Ref. : PSJ orienterede om den modtagne tilstandsrapport fra Ytzen.
Som følge af at der dyrkes elitehåndbold i BH skal vi påregne øget
rengøringsbehov som følge af brugen af harpiks. Det medfører at halgulvet
skal lakeres oftede. Fra ca. hvert 5. år til nu hvert andet år.
Der bliver tale om en merudgift på årligt 30.000 kr.
Aftaltes at vi søger kommunen om ekstra driftstilskud hertil.
PSJ

8.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Sidste nyt omkring ventilationssystemet ved skydebanerne.
Afdelingen har ansøgt kommunen om hjælp, og fået lovning på et tilskud på
82.500 kr.
Ansøgning fremsendt til DGI/skytteafd.
Det er blevet indskærpet overfor afdelingen at det er på eget ansvar banerne
anvendes.
Ref. : Sagen drøftet. Tilsyneladende skydes der stadig med stor kaliber.
Inspektøren undersøger hos politiet godkendelsesvilkårene, idet vi ikke har en
opdateret godkendelse af banerne.
Det aftaltes at lukke de bagerste baner indtil det er miljømæssigt forsvarligt at
anvende dem. Hvis afdelingen ikke følger kravet om ikke at anvende stor kaliber
vil det blive overvejet at opsige aftalen.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status : Intet nyt.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
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Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt
udskiftning af lette vægge i begge).
4 Renovering af udvendige arealer mod vest.
5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Intet nyt.
9.

Hallens energiforbrug.
PSJ
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
10.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Statusorientering via inspektøren.
Ref. : Globus Data forventes implementeret fra 12. januar 2016.
PSJ

11.

Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.
Sidste nyt :
De 4 selvejende haller har nu dannet den forening, der bl.a.
forhåbentlige gode start her fra 1. august at regne.
Statusorientering via DR.
Har TGI evt. fundet en tovholder fra foreningen ??
Ref. : Orientering om stade. Casper kontakter de respektive afdelinger.
PSJ

12.

Nyt fra TGI.
KAS
Orientering.
Ref. : Intet nyt.
13.

Støtteforeningen.
-Reklamer
-Girokort ! Medlemsfortegnelsen; til- og afgange !
-Øvrigt ??
Ref. : Aftalt at HLJ sender opdateret medlemsliste til PSJ.
HLJ

14.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
15.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 9. december 2015, kl. 18.30 i M1.
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Referat
fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 9. december 2015, kl. 18.30.
Kim Meier (klubben) deltager i dagsordenens første punkt.
1.

Aktivitetshuset / Ungemiljøet mm.
KM mfl. Kim vil fremlægge oplæg til en beskrivelse om ungemiljøet mm.(vedhæftet).
Ref. : Kim gennemgik det udarbejdede forslag til pjece samt oplæg til udnyttelse af
hallens arealer. Der havde været 72 deltagere til disko-aften. LAN-party primo
februar. Der vil blive arrangeret åbent hus arr. for forældre mv.
2.
PSJ

Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 21. oktober 2015, samt fra

Ref. : Begge referater godkendt.
3.

Meddelelser.
A)
Meddelelser fra formanden.
-referat fra formandsmøde i SIF om kommunens arbejde med ny idrætspolitik.
-kontrakt med TGI for sæson 2015-2016 indgået.
-regning på ekstratimer for efteråret 2015 fremsendt til TGI.
Ref. : Taget til efterretning.
Derudover bemærkedes at ansøgningen til kommunen om ekstra midler til
lakering af halgulvet samt ønsket om midler til en halassistent er blevet behandlet.
Midler til halgulvet blev bevilget medens midler til ekstra medhjælp ikke kunne
findes i budget 2016. medtages til budgetforhandlingerne for 2017.
PSJ

Meddelelser fra næstformanden.
-Nyt om dartklubben.
-Nyt om FITDEAL
Ref. : En fast aftale søges indgået med dartklubben.
Vedrørende vedtægtsændringer for FITDEAL bemærkedes, at en solidarisk
hæftelse ikke kan accepteres, kun hæftelse for vores indskudte kapital.
DR

B)

Meddelelser fra inspektøren.
-Aflysninger i 2015 og 2016 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet
Ref. : Ny scoringstavle indkøbt samt net til store og små mål.
JBP

C)

4.

Årsplan 2016-2017.
Forslag til Årsplan 2016-2017. (vedhæftet)
Ref. : Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. februar 2016 kl. 18.30.
PSJ

5.

Hallens økonomi.
Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen, herunder
forventninger til Årsresultat 2015, samt budgetforslag for 2016.
Ref. : Gennemgået og kommenteret. Der forventes et underskud i størrelsesordenen
220.000 kr. som følge af efterbetaling af pensionsbidrag til Palle Clausen.
PM
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6.

Vedtægtsændringer.
På sidste møde orienterede PM om drøftelserne med SKAT om beskatning for DSI
Bøgeskovhallen. Dette kan resultere i at vedtægterne for såvel Støtteforeningen som for
DSI Bøgeskovhallen skal ændres, således at en erhvervsbeskatning kan undgås.
PM har fremskaffet vedtægterne for Bredstrup Pjedsted Hallen samt deres
aktivitetsforening til sammenligning. Disse svarer til vores for hhv. hallen og
Støtteforeningen. Endvidere vedhæftes vores egne vedtægter. (alt vedhæftet)
Ref. : Efter de sidste meldinger fra SKAT forventes det ikke nødvendigt at ændre
vedtægterne.
PM

7.
PSJ

Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
Arbejder efter den kommunale anlægspulje :
1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).
1. Afventer fornyet gennemgang.
Status :
Skydekælderen
Der henvises til tidligere udsendte mails. Endvidere vil der blive refereret fra
netop afholdt møde med skytterne.
Ref. : EJ orienterede fra mødet med skytterne (Franck Wagnersen) og den efterfølgende
styrelse ultimo januar 2016
hvorefter der tages stilling til sagens videre forløb.
Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).
Status : Intet nyt.
Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :
1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms
(2008-prisniveau).
3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (maling samt udskiftning af lette
vægge i begge).
4 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
5 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.
Status :
Intet nyt.
8.

Hallens energiforbrug.
PSJ
Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).
Ref. : Taget til efterretning.
9.

Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.
Orientering om stade mv.
Sidste nyt :
Statusorientering via inspektøren. Det er blevet meddelt TGI, at afregning af timer via
Globus Data først forventes implementeret efter sommeren 2016. første halvår 2016
påregnes at blive prøveperiode.
Ref. : Taget til efterretning.
PSJ
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10.

Nyt fra TGI.
Orientering.
Ref. : Kim orienterede om forholdet til FITDEAL. TGI kan på nuværende tidspunkt ikke
finde en koordinator indefor egne rækker.
KAS

11.

Støtteforeningen.
-forventet årsregnskab for 2015 påregnes fremlagt.
-Generalforsamlingen i februar 2016.
-Andet
Ref. :
mmeside kan sende indmeldelse til
kassereren.
Forventet årsregnskab fremlagt. Forventet overskud på ca. 40.000 kr. og med en
egenkapital på ca. 500.000 kr. hvoraf de 200.000 er bundet i rentesikringskontoen.
På generalforsamlingen trakteres med stegt flæsk og persillesovs mv.
HLJ

12.

Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.
13.
PSJ

Næste bestyrelsesmøde.
Afholdes onsdag den 10. februar 2016, kl. 18.30 i M1.
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