
Referat. Bestyrelsesmøde d. 8. jan. 2019.  

Referent Lars Morell 

1:  

Referaterne sendes til Jonna. Så vil Jonna videresende til øvrige medlemmer, hvorefter det bliver godkendt 

i offelig gøres. 

2: 

Dagsorden godkendt. 

3: 

Status fra formanden. 

Der er generelt tilbagegang vedr. div. arrangementer i hallen.  

Ved rep.skabsmødet blev der fremlagt årsberetning. Der var stor tilfredshed fra medlemmerne overfor de 

tiltag bestyrelsen har tænk i fremtiden. 

Hjælperne er ved deres afslutning men vi vil stadig gerne benytte deres ekspertise.  

Der er gennem længere tid været uønsket personer i hallen. Vi vil forøge med flere tiltag, bla.  undersøge 

mulighed for flere kamera. Ligeledes vil cafeteriet holde åben til kl. på udvalgte dage.  

Der arbejdes på inextia (vedligeholdeshåndbog) 

4: 

Intet at bemærke. 

5: 

Økonomi. 

Jonna undersøger betalingsmuligheder vedr. mad. 

6: 

En bland personale er blevet opsagt. Pga. omstændighederne har det været nødvendig at hyre lokal 

rengøringsfirma. 

Lars kontakter Holm el vedr. lyssensor i forhallen samt tilbud på div. el. 

7: 

Timefordelig intet nyt. 

8: 

E-sport. 

Brandmyndigheden er kontaktet vedr. E-sport i kælderne. De henviser til by og landskabsforvaltning. Lars 

konter dem. 

Ann og Lars forsøger at afholde Lan-party d. 1-2 marts. 2019.   

9: 

Ann indkalder Henrik S til samtale vedr. sponsor/kontraktaftaler for hallen. 

Anne Dorte undersøger regelsætte/loven for sponsorkontrakt ved kommunen. 

10: 

Ok. 



11: 

Skolen har bedt om lov til at opbevare lidt redskaber i 3 uger.  Tilladelsen her givet. 

12: 

Alle I bestyrelsen får udleveret en nøgle/brik, således de har mulighed for at holde øje med Hallen uden for 

åbningstiden.  Medlemmerne er selv ansvarlig for at få udleveret nøglen af  Jonna. 

Næste bestyrelsesmøde er d. 13.02.2019 

Generalforsamling er d. 25.03.2019 

Div. yderlige punkter: 

Det gl. uret skal væk da det skaber stor forvirring. Jan og Lars får det gjort snarest. 

Regler vedr. udlejning af faciliteterne skal udpensles. Ligeledes skal regelsættet vedr. medbragt drikkelse. 

Dette skal ske for personalet har bedre mulighed for præcisering af reglerne.  

 

   

 


