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Referat af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 17. august 2022, kl. 

18.00. 
Deltagere: Poul Skovmark, Kim Ankersen Strøm, Lene Adamsen, Poul Sørensen, Wandy Sølbæk 
Kristensen, samt suppleanterne Lasse Weimar og Palle Mogensen. 
Afbud fra: Jim Bæk Pedersen  
Fraværende: Michael Holm  
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Alle 
Godkendelse af referater fra sidste møde 
i juni 2022 

Godkendt 
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PSJ 

LA 

JBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser.  
A) Siden sidst – div. 
      -aftale om leje indgået med EKB  
      -kontrakt forlænget med LKS 
B) Motionsrum 
      -drift m.v./Lene 
      - 
C) Meddelelser fra inspektøren 
      - 

A) PSJ: Jim sygemeldt med hold i ryggen. 
Der er indgået lejeaftale med EKB og 
kontrakt med LKS er forlænget.  
Det sidste halvårs tilskud fra kommunen og 
lejeindtægt fra skolen er kommet. 
Så der er god likviditet.    
 
B) LA: har haft kontakt med Rikke Hansen – 
rådgiver og konsulent fra DGI vedr. infomøde 
i slut august start september. 
Rikke skrev tilbage at det ville være rigtig 
godt for centret, men at hun ikke kunne følge 
det i mål, da hun var blevet tilbudt et nyt job 
pr. 1. september. Det bliver derfor hendes 
kollega der tager over og hun skulle vende 
tilbage snarest muligt. 
Så er der kommet en forespørgsel fra Eske, 
som syntes at vi lukker tidligt. Foreslår at vi 
har åbnet fra kl. 4:30 – 00:00.  
Vores åbningstid er mandag til fredag 5:30 – 
22:30 og lørdag til søndag 7:00 - 21.00 og 
der ønsker vi at bibeholde. 
Der har været efterspørgsel på kold vand i 
centret, da vandet i hanerne var lunkent og 
Jim har indhentet tilbud på vandkøler fra 
hallens kaffe leverandør. Denne er opsat.  
PSJ: løbebånd er gået i stykker. Lene følger 
op på det og snakker med Jim.    
 

C) Jim var syg så intet under dette punkt. 
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KAS 

PSJ 

Hallens økonomi. 
1. Regnskab for første halvår 2022. 
2. Budgetrevision, herunder evt. 

øget udlejning samt besparelser 
på driften. 
Se vedhæftede. 

 

1) Intet halvårsregnskab da revisoren 
manglede nogle bilag.  
Der vil komme flere udgifter grundet 
prisstigninger på el, vand og varme. Så vi 
skal nok på regne 20 % merudgift ift. sidste 
års priser. 
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Alle 

 

LSW 

Aktiviteter og visioner  
1. Ombygning v. tidligere e-sport og 

scene. Status! 
2. Børnedisko (oplæg fra Lasse – se 

vedhæftede). 

1) Sceneområdet står stort set færdigt. 
LSW: Der mangler lidt hist og pist og det der 
mangler, udarbejder Kampsport selv.  
2) Et godt initiativ og godt at lave et seriøst 
forarbejde inden afholdelse.  
Godt at afholde det to gange om året.  
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PL 
Nyt fra TGI 
 

- Har forespurgt kommunen vedr. 
paddelanlæg og det kommer på 
udvalgsmøde i den kommende uge. 
Herefter søges der om tilladelse til at 
etablere en bane i området hvor tidligere 
beachvolley lå.  
Og muligheden for installation af lysanlæg 
skal undersøges.   

- Glæder sig til at starte kommende sæson 
op med nye hold. Wandy orienter 
underafdelingerne om at Jim pt. er 
sygemeldt. I Jims fravær kan Jeanett eller 
Poul - formand kontaktes.   

- TGI forsøger at lave møder og 
arrangementer i hallen, men cafeen er ikke 
åben og efterspørger derfor åbningstider. 
Oplever der sker for lidt i og ved cafeen og 
ønsker der bliver gjort noget mere.   
Efterspurgte hvem der tager ansvaret.  
Mangler en generel markedsføring af 
cafeen, da det er et stort ønske at der 
skabes mere liv i og ved hallen.  
På sidste bestyrelsesmøde blev det 
besluttet at Lasse og Paul Lillelund 
udarbejder et udkast og har et møde inden 
næste bestyrelsesmøde i oktober.   

- Forårsfesten gentages og bliver den 18. 
marts 2023.   
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MLH 
Støtteforeningen 

1. Reklamesalg af de tomme pladser 
i hallen. Status v. Michael. 

 

1) PSJ tager kontakt til Michael og vi hører 
nærmere.       
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Alle 
Eventuelt 
 
 

PS: meldte afbud til næste bestyrelsesmøde 
den 26. oktober 2022 
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Alle 
Næste bestyrelsesmøde.  
-Afholdes jfr. forslag, onsdag den 26.   
 Oktober 2022, kl. 18.00. 
-Bemærkninger til den udsendte Årsplan 
 

- Ingen bemærkninger/ændringer til tidligere 
udsendte årsplan 

 

 
Ref.: Lene  


