Den selvejende institution

Dato

: 12.04.2022

Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia
mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Halinspektør 75957735
hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Referat af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, torsdag den 7. april 2022, kl.
18.00.
Deltagere: Poul Skovmark, Michael Holm, Kim Ankersen Strøm, Lene Adamsen, Poul Sørensen,
Wandy Sølbæk Kristensen og Jim Bæk Pedersen
Desuden deltog suppleanterne Lasse Weimar og Palle Mogensen.
Der var afbud fra: Paul Lillelund i stedet deltog Wandy Sølbæk Kristensen
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Godkendelse af referater fra
-sidste møde i februar 2022, samt
-generalforsamlingen i 2022
Meddelelser.
A)
Siden sidst – div.
-bestyrelseslisten – forsvundet
I TGI Bladet !
-fælleshalmøde i Bøgeskov
den 20. april 2022, kl. 19.00.
-MUSamtale 21.04 med PS og
PSJ.
B)
Motionsrum –drift m.v./Lene
C)
Fællesrådet
D)
Meddelelser fra inspektøren.

Godkendt

Hallens økonomi.
1. 1. kvartal.
2. Klimaskærmen.
3. Budgetrevision.
4. Udlejning, hvordan kan den øges
5. Ny lejeaftale med EKB efter flytning af e-sport.

1)
Den nye revisor har ikke kunnet nå at lave
kvartalsregnskabet, så det sendes til Kim –
kasserer, der mailer det rundt til bestyrelsen. Palle
orienterede om at han havde betalt regninger
frem til 31. marts 2022 og at budgettet ser fint ud.
Bestyrelsesmøderne i april og oktober bør dog
ligge sidst på måneden for at revisoren kan nå at
lave kvartalsregnskabet.
2) Der er afsat 110.000,- kr.
3) Poul, Kim og Jim kigger på det nye budget.
4) Der er ledige timer i hallen i tidsrummet 15 –
23. Vi bør blive bedre til at sende info ud om at

A)
- Poul har sendt bestyrelses oversigt og har aftalt
med Ebba, at vi sender, hvis der er noget der skal
i TGI/Kirkebladet
- Poul og Lene deltager i fælles halmøde: Lene
referent.
- Poul og Poul S har samtalen med Jim
B)
Lene hat aftalt møde med DGI den 10. maj og
sender tidspunkt ud, hvis der er andre der vil
deltage.
Der er indkøbt håndvægte, vægtskiver, træktov og
nyt gulvunderlag som også er lagt.
Lene har fået en forespørgsel på brug af
motionsrum i forbindelse med feriesjov i uge 26 –
27 eller 28, 2dage max 3 dage (3 – 5 timer).
Styrketræning for børn i små grupper. Lene
aftaler nærmere.
C)
Der udkommer et nyt kommissorium for
Fællesrådet - Vejlby sogns beboerforening.. Poul
mailer det rundt.
D)
Intet nyt.
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hallen kan lejes til fx børnefødselsdag. Fx via
infoskærmen.
Wannasport skal op at kører under halbooking.
Jim undersøger hvad det koster.
5) Der er kommet ny bestyrelse, som er ved at
kigge på medlemmernes kontingent. Der er
omkring 20 – 25 medlemmer. Så der skal kigges
på hvad de skal betale i leje.
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Aktiviteter og visioner
1. Revision af Vedtægterne, hvordan
kommer vi videre !
2. Forslag til nyt logo
3. Ombygning v. tidligere e-sport

1)
Poul, Michael, Kim og Lasse kigger på
vedtægterne.
2)
Forslag nr. 2 blev valgt
3)
Jim havde lavet tegninger. Ombygningen er
godkendt at bestyrelsen. Frivillige fra kampsport
har tilbudt at hjælpe med at flytte E-sport ned i
gamle M1 samt nedrivningsarbejdet. Der er lavet
et forventet overslag på hvad den samlede
ombygningen. I alt ca. 150.000 kr.
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Nyt fra TGI

Er ved at lukke ned for sæsonen indendørs.
Har lige fejret TGI´s 100 års fødselsdag med en
fest i hallen den 26. marts 2022.
Der arbejde med at genoptage forårsfesten.
Lige pt. tænkes der tanker ift. flere
hold/afdelinger.
Er i kontakt med kommunen ift. udvendig
ved-ligeholdelse og er i gang med en grov
oprydning.
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Der er 8 pladser klar til udlejning. Prisen er
Støtteforeningen
1. Reklamesalg af de tomme pladser 2500,- pr. reklameplads + moms.
Jim har en liste over hallens leverandører.
i hallen.
Hanne har en liste over nuværende
reklamepladser og der skal tjekeks op på om de er
betalt.
Michael tager tjansen og det skal på som punkt til
næste bestyrelsesmøde den 8. juni 2022
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Eventuelt

Lasse kunne fortælle at Kampsport er nomineret
til en af Folkeoplysningsrådets priser. Der uddeles
den 27. april 2022.
Wandy forespurgte om hallen ikke skulle have
noget i TGI/Kirkebladet og syntes at vi skulle
overveje om der skal noget i, og om det ikke
giver mening og bruge det. Bladet udkommer 4
gange om året. Der er deadline 1. maj til næste
blad.
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Næste bestyrelsesmøde.
Alle
-Afholdes jfr. forslag, onsdag den 8. juni
kl. 18.00.
-Bemærkninger til den udsendte Årsplan
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Bestyrelsesmøderne i april og oktober bør ligge
sidst på måneden for at revisoren kan nå at lave
kvartalsregnskabet.

Ref. Lene
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