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Referat af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 8. juni 2022, kl. 

18.00. 
Deltagere: Poul Skovmark, Lene Adamsen, Paul Lillelund, Jim Bæk Pedersen og Michael Holm 
(via telefonforbindelse). Desuden deltog suppleant Lasse Weimar. 
 
Der var afbud fra: Poul Sørensen, Kim Ankersen Strøm og suppleant Palle Mogensen 
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Alle 
Godkendelse af referater fra  
-sidste møde i april 2022 
 

Godkendt  
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Meddelelser.  
A. Siden sidst – div. 
      -fælleshalmøde i Bøgeskov.  
       Se udsendte referat. 

            -nye timepriser fra kommunen. 
            -om udbygning af arealerne ved    
             Speedway-klubben.  
      B.  Motionsrum  

  -drift m.v. /Lene 
  -møde med DGI 

C. Fællesrådet. Se udsendte referat. 
D. Meddelelser fra inspektøren. 
 

A) 
- Ingen kommentar til referatet fra fælles 

halmøde.  
- Timepris for medlemmer af folkeoplys-

ningsrådet er 110,- kr. pr time og træder i 
kraft 1. august 2022. Prissætning for ikke 
idrætslige aktiviteter er 358,- kr. pr. time. 
Prisen via halbooking er 225,- kr.  

- Udbygning af bane og faciliteter i Vejlby 
tages op i fællesrådet. 

B) 
- Lene har ikke hørt mere til forespørgslen 

på brug af motionsrum i forbindelse med 
feriesjov.  

- Poul, Jim og Lene har haft møde med DGI 
den 31. maj ift. om motionscentret skal 
drives under Bøgeskovhallen eller som en 
selvstændig forening, som kan gøre brug af 
DGI´s værktøjskasse.   

- Der indkaldes til et infomøde i slut august 
start september for interesserede ildsjæle, 
hvor Rikke fra DGI bistår. Lene aftaler 
nærmere med Rikke. Indholdet på mødet 
skal klarlægge hvad brugerne vil og 
hvordan de ser motionscentret om to år.    

- Paul Lillelund - TGI ønsker et samarbejde 
om familiemedlemsskaber på tværs af de 
tilbud der er i hallen.   

C) 
- Poul havde med sendt præmisser for 

fællesrådet - Vejlby sogns beboerforening 
ved dagsordenen til aftenens møde.  

D) 
- Der er blevet lavet et fedt lokale ved 

sceneområdet til kampsport og der laves 
en fælles indvielse.    

- Der er igangsat rengøring af hallen. 
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KAS 

PSJ 

Hallens økonomi. 
1. 1. kvartal 2022. se vedhæftede 
2. Ansøgning om midler til 

klimaskærmen er fremsendt. 

1)  
- - Lasse havde modtaget vedhæftede, øvrige 

deltagere på mødet havde ikke.  
- 2) 
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3. Budgetrevision. 
4. Udlejning, øges. Hvordan? 

. 
 

- Der er ansøgt om 110.000,- kr.  
- 3) 
- - Poul havde modtaget en budgetrapport fra 

revisoren og det ser godt ud. Der var ikke 
de store udsving.  

- Ved den udspecificerede del manglede der 
kontraktleje fra TGI. Motionscentret har ny 
anskaffelser for 14.000,- kr. Udgifter til 
renovering ved kampsport bliver ca. 
150.000,- kr.  

- På bestyrelsesmødet i august vil der være 
fokus på drøftelse af økonomi, da der 
kommer flere udgifter fremover. 

- Aftale om forpagtningsaftale på cafeen skal 
ligeledes på, på næste møde. 
Paul Lillelund spurgte til aftale fra april 
2020. beslutningen dengang var at 
fortsætte med den aftale der var mod at der 
var åbent i cafeen fra september til april.  

- Hvordan får vi mere liv i cafeen? 
- Hvad ønsker vi som hal ift. at udarbejde en 

forpagtningsaftale? Lasse og Paul Lillelund 
udarbejder et udkast som tages op på 
næste møde. 

- Aviser er afmeldt. 
4) 
- Der skal fastsættes en lejepris for 

omklædningsrum til fodbold. Poul og Jim 
inviter Nick – formand til en dialog og får 
lavet en aftale.  

- Der skal laves en lejepris for musiklokalet 
- Poul og Jim kigger på aftale vedr. 

gamerrum – EKB.    
 

4 

Alle 
Aktiviteter og visioner  

1. Revision af Vedtægterne, status   
2. Ombygning v. tidligere Esport og 

scene. Status! 

1) 
- Poul, Michael, Kim og Lasse kigger på 

vedtægterne i løbet af efteråret.  
2) 
- Esport er i drift.  
- Sceneområdet står stort set færdigt. 80 

frivillige fra kampsport har hjulpet med 
ombygningen. Tusind tak for hjælpen.  
Resultatet er blevet rigtig godt.  

   Flot arbejde.  
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PL 
Nyt fra TGI 
 

- Forårsfesten gentages og bliver den 18. 
marts 2023. styregruppe er nedsat. 

- Alle bestyrelser i underafdelingerne er 
besat og der er flere end der har været 
længe.  

- Der arbejdes på at etablere paddelanlæg i 
området hvor tidligere beachvolley lå. 
Styregruppe er nedsat. 

- Der arbejdes med familiemedlemsskab af 
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de aktiviteter der udbydes i hallen og der 
ønskes samarbejde med øvrige foreninger 
og motionscenter.  

- Cafeen ønskes mere åben og som en del 
af det øvrige. Tænker der er ting der kan 
gøres med få midler.   

- Glæder sig til at starte kommende sæson 
op.  

- Poul og Jim kigger på lejepris for forårsfest 
og giver Poul Lillelund besked.  
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PSJ 
Støtteforeningen 

1. Reklamesalg af de tomme pladser 
i hallen. Status 

 

- Michael har en plan.  
- Kigger på kontrakterne og går i bund med 

det fra uge 24. 
- Undersøger det reelle prisniveau 
- Kontakter herefter dem der har 

reklamepladser i efteråret.  
- Laver nye kontrakter gældende for næste 

år.     
 

7 

Alle 
Eventuelt 
 
 

- Lasse kunne fortælle at der til sidste års 
Kampsportsskole var 50 tilmeldte.  

   Pt. er der 50 tilmeldte til dette års 
kampsportsskole som afholdes i uge 26 og 
tilmeldingsfristen udløber først om 14 dage.  
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Alle 
Næste bestyrelsesmøde.  
-Afholdes jfr. forslag, onsdag den 17. 
august 2022, kl. 18.00. 
-Bemærkninger til den udsendte Årsplan 
 

- Ingen bemærkninger/ændringer til tidligere 
udsendte årsplan 

 

Ref. Lene 


