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Tilstede: Bo Sørensen; Christian Højby Jensen, Erik Hedensted, Jane Harbo, Jane Iversen og Lars 

Gliemann; Jacob Tousig og Pia Jensen 

Afbud:   

 

1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde – Jane I 

 a. Referat godkendt og underskrevet.  
 

2. Orientering fra halbestyr - Pia 

 a. 

 

 

Der er problemer med komfuret, det trænger til at blive skiftet ud, men en ekstra plade 

vil kunne være en ok hjælp her og nu. Bo har en plade stående der kan bruges. Bo tager 

fat i Brian Commerou, som vil sætte den ned i bordpladen. 

 

 b. Når det hele er i gang i køkkenet, som det skal ved større arrangementer (b.la. gym. 

opvisning), kan relæet ikke følge med, sikringerne springer.  

Der kan ikke trækkes mere på relæet, så der skal lejes en byggepladstavle hvis vi skal 

være sikre på der ikke sker strømsvigt. 

 

 c. Frituregryden er gået i stykker i den ene side. Den skal laves. 

 

 d. Brandtilsynet har været forbi. Der var nogle små bemærkninger, som Pia har fået 

udrettet. 

Der er kommet nye lukkehasper på brandskabe i hallen. 

Nyt øjenskyld er indkøbt 

 

 e. Nøgleskabet til IF´s materialekasser er sat op nede ved boldpumpen i redskabsrummet. 

Jacob sender koden ud til alle aktuelle trænere til opstart næste sæson.  

 

 f. Rengøringsrummet vil blive åbnet, så hallens bruger kan komme ind og hente en kost 

mv. samt bruge rummet til opbevaring, da det hele ikke kan være i redskabsrummet. 

Brian Commerou laver en skydedør foran reolen, så alle rengøringsmidlerne kan låses 

inde. 

  

 g. Når der skal sendes regning til IF for haltider, vil Pia gerne have hjælp til det. Da der er 

flere ting at holde styr på – Jane i hjælper. 

  

 h. Der er stadig gang i hallen i april mdr. lidt håndbold og volley. Dette er ikke skrevet med 

i Conventus. Det er lidt svært for Pia at vide hvornår og hvordan folk er i hallen, så IF 

HUSK at få det i conventus. 

Fitness har slet ikke skrevet sig i Conventus – så her bliver afregning ud fra de timer vi 

regner med det er blevet brugt. Pia skal bruge alt for lang tid på at holde styr på de 

timer 

Jacob tage det med til IF.  

 

3. Orientering om økonomi – Bo 

 a. 

 

Bo og Jane har haft møde med revisor, for at gennemgå (og forstå) vores regnskab.  

 

 b. Revision har igen i år været meget dyrt. Der har været ekstra revisionshjælp + moms 

sagen og den ekstra tid der er blevet brugt vedr. svindelsagen.  
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Finn Thomsen kommer med et tilbud på, hvad de skal have for revision næste år, nu da 

der er ro på alle fronter og styr på økonomien (næsten). 

 

 c. Bo fremlagde hallens økonomi – kontoudskrifter mv. – hvilket vil blive gjort på alle 

møder fremover.  

 

 d. Vi kommer muligvis til at låne sidst på året/spørge om forskud for at få det til at rende 

rundt. Men vi er bedre med i år end sidste år. 

  

4. Orientering fra kommunen  

  Ingen  

 

5. Orientering fra IF  

 a. IF har fået lavet en ny indboforsikring. 

 

 b. Ulrik Hagen er blevet suppleant i formandskabet og vil være bindeleddet til Fitness. 

  

 c. Der arbejdes godt med sommerfesten. 

 

 d. Workshop i Vester Nebel Multihus d. 6/4 – de har også et samarbejde med Frejo & 

Steen.  

 

 e. Der har været indbrud i golf klubhuset. Der er blevet stjålet lidt og lavet en del 

hærværk. 

 

6. Projekter. 

 a. Miljødug – Virklund kommer forbi og ser på forholdene. Nette forventes opsat i 

sommerferien. 

 

 b. Der er møde med ventilationsfolket i næste uge. 

Anlægget er slidt (old news), selve styringen er ok. De skal lave en del målinger for at 

komme med et tilbud. 

 

 c. Lars har fået 3 tilbud hjem på lys til hallen. 

Alle 3 tilbud blev gennemgået – hvor Lars fortalt om fordele og ulemper ved de 

forskellige løsninger. 

 

 d. Festudvalget – der kommer en Høstfest d. 29. september. 

 

 e. Sjov i hallen starter op igen. 

 

 f. Maskinfitness gruppen har haft møde med Bevæg dig for livet. Den løsning der var tale 

om på sidste møde, kan desværre ikke blive en realitet, da det vil blive for småt. Der skal 

min. 100m2 til et sådan lokale. Så det kræver en udbygning af en eller anden art. Her er 

tale om pavillon løsning igen.  

Styregruppen er blevet bedt om at komme med et budget og vi skal mødes med herom 

sammen med IF. 

  

 g. Der bliver arbejdet på en skærmløsning til forhallen, hvor hallens og det lokales 

aktiviteter skal på. Det er tænkt som en opstart til et ”lokalt projekt”. 
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 h. Vores netværk er meget forældet. Det skal gennemses og laves mere tidssvarende. 

Jane I spørger Palle om det var et projekt for ham. 

 

7. Forberedelse til generalforsamling 

 a. Regnskab underskrevet 

 

 b. Jane I sender Bestyrelsesberetning rundt til kommentarer, rettelser og tilføjelser.  

 

8. Evt. 

 a. Bo har talt med Jan´s advokat, for at høre om vi kan starte en afdragsordning. Det 

ønsker han ikke. ”Vi kan vente til der er faldet dom i sagen” – lyder beskeden…..  

   

   

   

   
Næste planlagte møde: Generalforsamling d. 19. April kl. 19  

 

 

Godkendt referat: 

Bo Sørensen  Christian Højby Jensen  Erik Hedensted  

 

Jacob Tousig  Jane Harbo Jane Iversen   

 

Lars Gliemann  Pia Jensen 

 


