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Tilstede: Bo Sørensen, Christian Højby Jensen, , Jacob Tousig, Jane Harbo, Jane Iversen og Pia 

Jensen. 

Afbud: Erik Hedensted og Lars Gliemann 

1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

 a. Referat godkendt og underskrevet.  

 

2. Orientering fra halbestyr  

 a. Skolen er ikke for gode til at stille redskaberne ordentlig på plads i redskabs rummet. Pia 

har talt med Teddy et par gange, men det har tilsyneladende ikke hjulpet. Hvis det ikke 

bliver bedre inden for de næste par uger, vil vi høre Lars om vi skal lave en skrivelse til 

skolen eller om han vil gå videre med det. 

Problemet er, at de spærre for flugtvejen og det er ikke Pias arbejde at rydde op efter 

dem, hvilken hun heller ikke kan, da det er tunge materialer.  

 

 b. Der regner stadig ind på halvgulvet et par steder. Pia vil lave en ”afmærknings plan” 

over hvor vandet rammer gulvet. Christian tager herefter fat i Vejle Kommune afd. 

Teknik og miljø vedr. Klimaskærm – Vores kontakt person hedder Asger Korsholm. 

  

 c. Cafeen har for få bruger. Det er flere hold der slet ikke viser sig i cafeen. Det er mest 

badminton der bruger den.  

Hvad skal der til for at brugerne af hallen kommer op, eller skal vi overhovedet bøvle 

med en café?  

Den kommende Workshop der kommer i november mht handlingsplan over hallen, her 

kunne det være en ide at få café med indover.  

 

 d. Den pengekasse der høre til fjerboldesalg er blevet stjålet, den var gemt under et skab 

på kontoret, men den forsvandt først på året.  

Hvem står for det med fjerboldene? Jacob får IF til at skrive rundt til badminton 

spillerne, om der er en der vil stå for indkøb og sørge for de er korrekt opbevaret i 

skabet. Pia vil stadig gerne sælge/udlevere dem for IF, men ønsker ellers ikke at have 

noget med dem at gøre. 

 

 e. If mangler at opdatere conventus med hvilke sportsgrene der er hvornår. 

Vi har talt med kommunen om hvordan det skal gøres, de siger det er lejere af hallen 

der selv booker ind (skolen og IF i vores tilfælde).  

Der er blevet oprettet en kalender der hedde Fitness. Her skal fitness afdeling booke de 

tider de skal bruge lokalet, ligesom de skal booke hallen hvis de ønsker at bruge den i 

weekender mv. Jacob finder ud af hvem der skal kontaktes. 

Hvor mange timer må skolen bruge hallen? Der kommer lidt tvivl mht. booking om efter 

middagen. Jane I tager fat i kommunen og høre dem ad. Mht ret og tilskud. 

 

3. Økonomi  

 a. Bo og Jane I har været i banken for at få Bo sat på som kontoansvarlig sammen med Pia. 

Her talte de også om vores trælse sag, hvor banken har en ”tavshedspligt” og ikke må 

oplyse os om hvor hallens penge er ført hen. 

Når de har en underskrift fra hele bestyrelsen, vil de se på det igen. Vi kan ikke komme 

videre med at få det fulde overblik før vi får åbnet op for det. Bo har fået 

underskrifterne og tager fat i banken igen. 
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Jane I følger op på den trælse sag hos politi og kommune. 

Jane I har fået redigeret alle adgange til e. Boks – virk – hosting.dk mv 

Der bliver generelt ”ryddet op” i div. aftaler og programmer på computeren, her er Palle 

primusmotor ☺   

 

4. Orientering fra kommunen  

 a. Ingen  

   

4. Orientering fra IF 

 a. Jane I laver en skrivelse til IF om betaling af timerne.  

Her er det vigtigt at IF for de rigtige timer indført i conventus, både hal og fitness, for 

det er her afregning opgørelsen vil foregå fra. 

Afregning foregår en gang om året, Jane I tager det med Bente. 

Hvis der er timer IF ikke bruger lokalerne, kan det være andre gerne vil bruge dem, 

dette kan synliggøres via conventus systemet. 

 

5. Halprojektet. 

 a. Der bliver i samarbejde med konsulentfirmaet Frejo & Steen lavet en handlingsplan/ 
udviklingsproces af hallen. Det er vigtigt der bliver kigget mod VN og den nye hal 
der bliver bygget der. Hvad kan vi lave her som de ikke har, så vi kan supplere 
hinanden og give vores bruger flere muligheder for at dyrke idræt, både de 
almindelige typer men også udvikle sortimentet. 
Samtidigt vil vi undersøge mulighederne for at igangsætte konkrete udviklings 
aktiviteter for at holde gang i processen. 
Det er vigtigt at involvere lokalbefolkningen og IF i det videre udviklingsarbejde. Der 
vil blive afholdt brugerworkshop i november mdr.  
 

 

 

 

b. Christian har fået 2 tilbud ind på ”Indgangs projektet”. De er begge kommet med en 

overslagspris, for at høre hvor vi nogen lunde ligger prismæssigt. Der blev enig besluttet 

i bestyrelsen, at vi går videre og får den rigtige pris. Når vi kender prisen, skriver Jane I 

til DGI så vi kan bruge de penge der er kommet ind den vej. 

    

 c.  Palle har lavet en større research arbejde mht elektroniske låsesystemer til yderdøre. 

Han har fået indhentet 2 tilbud, men arbejder videre med at finde den helt rigtige 

løsning, en kombination med brik/kode. Den løsning vi går efter er med Uni-lok. 

Når Palle har fået et endeligt tilbud, søger Jane I kommunen om et tilskud hertil. 

 

 d. Palle vil undersøge med at lave en backup af hallens computer herunder også 

ventilationssystem og lave en løsning hvor vi kan gemme hallens dokumenter samlet. 

Tegninger – koder mv. 

  

 e. Anni Folmann, Palle og Jane har taget hul på ”Projekt hjemmeside”. Anni har fået sat 

noget sammen og den er blevet sat i gang. 

I dag har hallen 2 Facebook sider –en profil og en ”synes godt om side” (erhverv) Vi 

lukker den alm. profilside ned, men en overgangsperiode på et par uger. 

Pia skal selv have en facebook side til cafe´, så hallens facebook side ikke bliver en ren 

salgsside, derfor kan hallen godt støtte op om nogle at Pias opslag, så hun kommer ud til 

brugerne. 

 

 f. Pia er i gang med at lave lidt om i cafén, en ny bordplade, flyttet rund på inventarer. Der 

er kontakt med Brian fra TeCo, han vil gerne hjælpe med at lave et hul i muren, så der 
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kan være synlighed mellem køkken og Café, så kan emhætten også bruges ved 

komfuret.  

 

6. Eventuel.  

 a. Christian foreslog om vi skulle tage på en idé runde i andre haller – inspirationsdag.  

   

Næste planlagte møde d. 24. oktober  
 

 

Godkendt referat: 

Bo Sørensen  Christian Højby Jensen   Jacob Tousig   

 

Jane Harbo Jane Iversen  Pia Jensen. 

 


