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Referat bestyrelsesmøde, 16. maj 2020, 19:10-20:15
Deltagere: Jane I, Jane H, Pia, Frank (delvis), Lars, Per (ref)
Afbud:
Bo, Teddy
Umiddelbart forud for bestyrelsesmødet blev afholdt planlægningsmøde vedrørende Tour
de Frances ankomst til vort område næste år. Der er etableres en styregruppe og videre
kommunikation sker via Lokalrådet (infotavler, infoskærme, hjemmeside, facebook)

1. Opgavelisten checkes og opdateres, referatet fra sidste møde,
12. maj 2020 ligger på
hjemmesiden, http://www.osvn-hallen.dk/referater/
Punktet er udskudt til næste møde
2. Kort orientering fra halbestyreren.
2.1 Forsikringspenge (10.832 kr) modtaget fra vandskaden i
baggangen - efter god vedholdende indsats fra Pia.
2.2 Returpenge også fra gasselskab pga mindre forbrug.
2.3 En enkelt sponsor mangler stadig betaling - der afsendes en
melding om nedtagning af skilt såfremt der ikke betales.
2.4 Omtale af tagpladernes meget dårlige tilstand - de knækker hvis
man går på dem.
2.5 Der er oprettet en konto til omkostninger vedrørende
byggeprojektet.
3. Opfølgning på budget og økonomi. Kontoudtog.
Punktet er udskudt til næste møde, kontoudtog dog vedlagt
4. Kort orientering fra kommunen.
Punktet er udskudt til næste møde
5. Kort orientering fra idrætsforeningen.
Punktet er udskudt til næste møde
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6. Kort orientering fra skolen.
Punktet er udskudt til næste møde
7. Status på projekter/udvikling.
7.1 Projekt ventilation.
Anlægget er i drift. Der skal laves en indregulering og så mangler den
endelige afleveringsforretning og instruktion. Lars checker de samlede
omkostninger ved projektet.
7.2 Projekt udbygning.
Omkring selve om- og tilbygning gennemføres jævnlige byggemøder,
som klarlægger alle forhold. Tidsplanen følges og vi er ved at være klar
til udbudsrunden. Vi afventer det endelige tekniske overblik og tager
dernæst skridt til gennemførsel af egenindsats (rydning af skov,
jordarbejde)
Med hensyn til finansiering er Bo igang med at indhente tilbud på lån.
Der er desuden gennemført planlægningsmøder med IF-fitness og
maskinfitness:
o Møde i Brücknerstuen den 25. maj med IF, VNM, ØSVN-Hallen,
IF-Fitness-drift og IF-Fitness-etablering
o Møde ØSVN-hallen den 9. juni med IF, ”Bevæg dig for livet”,
ØSVN-Hallen, IF-Fitness-drfit og IF-Fitness-etablering
Det fortsatte projekt, etape 2 planlægger vi at påbegynde arbejdet med
umiddelbart efter ferien.
8. Indkomne forslag/emner:
8.1 Opdatering af funktionsbeskrivelser.
Ingen ændringer er modtaget.
8.2 Hall monitor i ØSVN-Hallen (mail fra Birte Brock, Vejle kommune af
4. juni 2020)
Vi er tilmeldt 2 års forsøg med automatisk optælling af antal brugere i
selve hallen. Formålet er at klarlægge det præcise antal brugere på
forskellige tidspunkter. Med de data kan vi indrette driften bedre,
eksempelvis rengøringsintervaller.
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8.3 Åbning af ØSVN Hallen for medlemmer, for IF (mail fra Thomas
Schmidt og Birte Brock, Vejle kommune af 9. juni 2020)
Vi udsender mail til medlemmer om hallen er åben for hallens
medlemmer (ingen bad) fra lørdag den 20. juni kl 06:00.
8.4 Etablering af aflukkelig køkken/kontorområde – med dør og
gitter/skodder
Med henblik på at kunne anvende cafe-området mere undersøges
løsninger til aflukning. Løsning og pris. Pia undersøger.
9. Evt.
9.1 Etablering af adgang til Hallens opbevaringsareal på 1.sal i den
østlige ende direkte fra hallen - via lem eller lignende. En god løsning
efterspørges.
9.2 Rundtur i hallen - depot alternativer, indretning.
Bestyrelsen afsluttede mødet med en tur rundt i hallen, bl.a. med kik på
det nye ventilationsanlæg og diskussion omkring placering af udstyr
efter inddragelse af depotrum. Blandt ideerne til opbevaring var:
Rengøringsrum, sydvæg ved siddepladser, vestvæg, container, extern
opbevaring, nyt depotrum.

/Per K
Årshjul.
2020/2021

25. august 2020
6. oktober 2020
17. november 2020
12. januar 2021
22. januar 2020
2. marts 2021
20. april 2021
11. maj 2021

rsdag
rsdag
rsdag
rsdag
fredag
rsdag
rsdag
rsdag

35
41
47
3

19:00
19:00
19:00
19:00
18:30
19:00
19:00
19:00

Bestyrelsesmøde, opstart ny sæson
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde, økonomisk status
Nytårskur
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde, Kons tuering af ny bestyrelse
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