Halbestyrelsesmøde d. 8. maj 2018
Tilstede:

Bo Sørensen, Jacob Tousig, Jane Harbo, Jane Iversen, Lars Gliemann, Kristina Albers,
Per Klitte og Pia Jensen.

Afbud:

Christian Højby Jensen

1

Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
a. Referat godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra halbestyr.
a. Der har været indbrud natten til tirsdag d. 1/5. De er brudt ind gennem fordøren.
Jane I tager fat i Palle mht. døralarm. Og Pia undersøger, hvor lang tid vores kontrakt
lyder på hos vores nuværende vægter.
Der er blevet stjålet de 2 PH-lamper der hang i forgangen. Det er blevet anmeldt til
politiet og Pia sørger for, at få det sendt ind til forsikringen.
Den sidste lampe har Bo og Brian efterfølgende fået taget ned, efter politiets råd, Lars
sørger for at få den solgt.
b. Sæsonen er slut, hallen bliver kun brugt af skole og SFO. Der er stadig lidt aktivitet i
Fitness.
c.

Kogepladen er næsten færdig.

d. Brian Commerou er i gang med at lave skydelåger med lås, inde i rengøringsrummet.
Rummet vil efterfølgende stå ulåst, så bruger af hallen kan bruge kost mv. samt komme
til de redskaber der er opbevaret derinde (dommerbord, bordtennis, små mål mv.)
e. Pia og Jane I er ved at få styr på antal timer IF har været i hallen og fitness. Det bliver
afregnet til og med april. Det fitness bruger hallen indtil næste sæson, kommer med i
næste afregningsperiode.
Det vil være meget nemmere hvis hallens og IF´s conventus kunne snakke sammen mht
aktiviteter i hallen og fitness? Jane I prøver at tage det med Palle evt. Ulrik Pagh kan
hjælpe.
3. Økonomi
a. Kontoudtog bliver sent rundt sammen med referat.
b. Regnskabet fra sidste år bliver lagt på hjemmesiden.
4. Orientering fra kommunen
a. Ingen
5. Orientering fra IF
a. Der er stille i hallen. Mange aktiviteter i gang udenfor og der arbejdes på højtryk på
sommerfesten.
b. IF har halfordelingsmøde sidst i maj mdr.
Der må gerne spille håndbold mere en én gang om ugen, men der må kun bruges
harpiks én gang om ugen, pga rengøring.
c.

Fodbold skal selv sørge for opsætning af bander.
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6. Orientering fra Skolen
a. Skolen bruger primært udeområderne nu, så det er kun omklædningerne der benyttes.
7. Orientering fra støtteforeningen/aktiviteter
a. Der er ”Sjov i hallen” d. 23. september og ”Høstfest d. 29. september.
b. Kristina vil prøve om der kan arrangeres et skaterarrangement på de eksist. ramper. Det
er efterfølgende blev afklaret, det kan der IKKE 
Så det må vente til der kommer noget nyt.
c.

Der er ”Klap en kalv og støt en hal” d. 13. maj. Familien fra Ødegård – Ulla og Søren –
åbner dørene op til deres gård og laver en masse aktiviteter, overskuddet går til hallens
udvikling.

d. Der skal laves nogle klare retningslinjer mht sponsorer, et sponsorudvalg.
5. Halprojektet.
a. Miljødugen kommer op inden sommerferien, de eksist. skinner bliver forlænget, Bo får
endelig pris i uge 20.
b. Bo mangler at få pris fra den sidste ”ventilations mand”.
c.

Pakour banen er i gang med at søge fonde og puljer. Projektet løber op i ca. 500.000,- er
her noget hallen kan bidrage med?
Vi er blevet spurgt om hvad hallen har af penge vi kan bidrage med til projekt
”Multipark”.
Her vil bestyrelsen gerne se en projektplan/økonomi.
Bestyrelsen vil deltage i det sidste møde der er konsulentfirmaet Frejo & Steen torsdag
d. 17. maj, hvor de forskellige grupper skal fremvise deres ideer.
Der er penge i kassen, ikke ret mange, så hvordan skal de fordeles, så vi kan komme
videre.
Der skal gerne være en med fra bestyrelsen tilkoblet hver gruppe, så der hele tiden er
ens fokus og opsamling.

d. Der arbejdes stadig med byggetilladelsen til trappen, der er lidt udfordringer mht.
flugtvej. Jane I har dialogen med kommunen.
e. Med det nye lys, vil der blive en besparelse på el-udgiften på ca. 30.000,- pr. år.
Lys projekt i Hallen.
Som følge af de store omkostninger til el i hallen blev det klart at det ligger en stor besparelse i
at udskifte de nuværende lys armatur med LED armatur. Derfor blev Lysprojektet startet op i
december 2017.
Inden indhentning af tilbud blev specifikation udarbejdet for at tilbuddene kunne
sammenlignes.
4 leverandører blev kontaktet for indhentning af tilbud: CO2 light, El-hjørnet, H Christiansen og
KOMPLED.
3 tilbud blev modtaget (1 tilbud indeholde 2 løsninger). Den ene tilbudsgiver fremsendte ikke
tilbud iht til specifikationen.
De 4 tilbud blev gennemgået af bestyrelsen med fokus på lys intensitet på halgulvet, homogen
lysfordeling, pris, overholdelse af lovgivning og finansiering. 2 løsninger blev valgt at gå videre
med.
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De valgte 2 leverandører blev bedt om at opdatere tilbuddet med hensyn til pris og nøjagtighed
på udgifterne.
De opdaterede tilbud blev igen gennemgået af bestyrelse og det blev besluttet at H Christiansen
skulle have ordren.
Det forventes at lysarmaturer udskiftes inde opstart af sæson 2018/2019

6. Eventuel.
a. Der kommer et fællesmøde med Kolding kommune, Styregruppen i VN, Veje Kommune,
ØSVN IF og bestyrelsen i ØSVN hallen. Det er torsdag den 24. maj kl. 16.30 - 18.30 i KUC
Kolding. Som et bindeled til de to projekter der er på tværs af kommunegrænsen.
b. Punkt til næste møde: Vi skal have set på Halbestyr kontrakten, hvad står der egentlig i
den og hvad står der ikke.
c.

Styregruppen fra Fitness kom forbi for at fortælle og få svar på nogle spørgsmål.
Hvad kan IF bidrage med? Her er svaret, at IF gerne vil drive det som et foreningsfitness
og stå for det hele.
Hvad kan hallen bidrage med? Hvis styregruppen kan komme med et rentabelt budget,
er hallen med på at der skal optages et byggelån. Det er driften af motionscenteret der
skal finanser lånet.
Motionscenteret skal være på min. 100 m2, efter rådgivning fra Bevæg dig for livet.
Med laveste medlems kalkulering, regnes det med at 10% af befolkningen i sognet vil
bruge det, her vil det være 130 medlemmer.
De har fundet pavillonbygninger til ca. 5.000,- pr m2. dertil ilægges 5% til uforudsete
udgifter og 15-20% til omkostninger. Gruppen taler om at den skal ligge i forlængelse af
gavlen, men her er flere ideer oppe at vende.

7. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen bliver opdelt i følgende opgaver / ansvars områder.
Formand
Jane I
Udvikling
Halleder kontakt
Næstformand
Bo
Kasserer / Økonomi – kassen/konto både hallens og Indsamling
Sponsorer
Bygninger – med bestyrelsen som hjælp
Pia
Drift
Hallens dagligdag
A-nøgle til hallen
Jane H
Aktiviteter voksne
Aktiviteter børn/unge
Referent / Mødeindkaldelser
Per
PR – Foreningsnyt/Avisen/Facebook/Hjemmeside – her er Anni
Follmann ad-hoc
Bindeled mellem ØS og VN
Kommune
Christian
ØSVN-IF
Jacob
Skolen
Lars
Udvikling
Alle
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NÆSTE PLANLAGTE BESTYRELSES MØDE TIRSDAG D. 28. AUGUST KL 19.00
Godkendt referat:
Bo Sørensen

Jacob Tousig

Jane Harbo

Jane Iversen

Kristina Albers

Lars Gliemann

Per Klitte

Pia Jensen.
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