Referat bestyrelsesmøde, 1. juni 2021, 19:00-21:10
Deltagere: Jane I, Pia, Frank H, Jakob, Jane H, Frank W, Jesper (delvis),
Per (ref)
Afbud: Lars, Bo

1. Opgavelisten revideret.
Opgaveplan,
ØSVN-hallen
Opgave

01/06/21

Delopgave

Status
Koordinering af design skilte. Jane snakker med Golf,
Frank H snakker med skolen. Skolen og golf er
kontaktet - leverandør er oplyst. Vi skal kende en pris.
Frank kontakter leverandøren. OBS synsforhold ved
"Skilterod"
vej1 og vej2 Skolen og golf er kontaktet - leverandør er
Skiltning ved ved Starupvej oplyst. Vi skal kende en pris. Frank kontakter
vej
og Ådalsvej
leverandøren. OBS oversyn ved vej
Er under udarbejdelse af revisor- rundsendT til
regnskab med kommentering og derefter ENDELIG UNDERSKRIFT
Regnskab
årsrapport
forud for generalforsamling
Bestyrelsen godkender igangsætning af et forprojekt,
som har tilhensigt at skitsere en løsning på etablering
af depot til opbevaring af diverse redskaber og
Forprojekt,
remedier. Jane og Per udarbejder i første omgang en
Depotrum
beskrivelse
beskrivelse.

Ansvarlig Deadline

Frank
H/Jane I

Bo

2021

juli 2021

Efterår
Jane I/Per 2021

2. Kort orientering fra halbestyreren.
2.1 Låsesmed skal kikke på hoveddør og de nye ”brik” døre til fitnessområdet. Pia og Palle koordinerer.
2.1b. Låsebeslag med kode til køkkendør skal tilpasses for at fungere.
Pia og Chris kikker på sagen.
2.2 Vand ved bagindgang imod ventilationsrum henligger på grund af
”lunke” i asfalten. Det skal repareres.
2.3 Rengøring og vinduespudsning omkring fitness skal afklares. Det
samme gælder et indkøbssamarbejde vedrørende midler/remedier til
fitness. Jane, Frank og Pia finder en løsning.
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3. Opfølgning på budget og økonomi.
3.1 I henhold til samarbejdsaftalen faktures IF for leje af maskinfitness
på følgende måde:
A) Maj 2021 – juni 2021: 2/12 dele af årslejen – faktureres inden 30.
juni
B) Juli 2021-juni 2022: årslejen faktures efter 1. juli 2021
3.2 Der anmodes om udbetaling af tilskudsbeløb fra DGI (5.700 kr) og
Nordea-Fonden (62.500 kr) (Jane og Per)
3.3 Kontoudtog vedlagt referatet udsendt til bestyrelsen.
3.4 Midlertidig depotrum
Håndbold og volleyball er konsulteret for ideer og der eksisterer
forskellige muligheder som undersøges.
4. Kort orientering fra kommunen.
4.1 Arealet foran den tilbygning er blevet tilsået og vedligeholdelsen er
hos kommunen.
5. Kort orientering fra idrætsforeningen.
5.1 Vester Nebel Multihus er godt på vej med planerne – fra IF side
opfordres deling af gode erfaringer og samarbejde. Der er indkaldt til
møde den 11.august med deltagelse af repræsentanter fra ØSVNHallen, VN-Multihus og Idrætsforeningen.
Invitationen udsendes separat til bestyrelsen – hvis der er interesse i
deltagelse, så tilmeld venligst til Per K, som koordinerer ØSVN-Hallens
tilmelding/deltagelse.
6. Kort orientering fra skolen.
6.1 Godt skolebestyrelsesmøde er gennemført og skolen begynder at
finde den gamle ”før-corona-form”
6.2 Frank H oplyser, at han har viderebragt ØSVN-Hallens ønske om
genoptagelse af konkret time booking af hallen.
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7. Status på projekter/udvikling. Tilbygning, maskinfitness, café-område
7.1 Projekter kører og er i den afsluttende fase.
Tilbygningen mangler opstilling af skabe (sker i uge 23), Maskinfitness
er i fuld drift. Café-området mangler opsætning af ny belysning
8. Indkomne forslag/emner:
8.1 Hallens drift fremadrettet, ved formand Jane. Jane præsenterede
en struktur for hvorledes ØSVN-hallens drift kan indrettes fremadrettet.
Oplægget fremsendes til mødedeltagerne sammen med dette referat.
Vi skal efter ferien have taget nogle beslutninger omkring disse forhold.
Hvilke projekter har vi i stødeskeen og hvilken prioritering?
●
●
●
●
●

Depot, midlertidig
Depot, blivende evt.med e-sports faciliteter på 1. salen.
Tagterrasse
Fase 2 af helhedsplanen (arealet foran tilbygningen)
Cafe området, belysning og indretning

Bestyrelsen har diskuteret de forskellige projekter og der er tale om en
vis opdeling af projekterne:
● Her og nu projekter: Depot, midlertidig og indretning af cafeområdet
● Større projekter som kræver finansiering: Depot, blivende
evt.med e-sports faciliteter på 1. salen, Tagterrasse, Fase 2 af
helhedsplanen (arealet foran tilbygningen)
Efter ferien og generalforsamlingen skal vi have planlagt vor indsats
med hensyn til projekter, handlingsplan fra energirapporten, struktur for
driften og bestyrelsens arbejde.
8.2 ØSVN-Hallens generalforsamling 2021
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag 17 august kl 19:00 i ØSVNHallens café. På valg er følgende medlemmer: Jane Iversen, Bo
Sørensen, Frank Wolff, og de to suppleanter Jakob Nielsen og Lars
Glieman.
8.3 Invitation fra ØSVN-IF formandskab til fælles møde med ØSVNHallen og Vester Nebel Multi hus den 11. august 2021.
Er behandlet under pkt 5.1 – se venligst dette punkt.
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9. Evt.
9.1 ØSVN-Hallens medlemmer faktureres for året fra og med august
2021 til og med juli 2022 – fremadrettet opkræves ikke depositum ved
udlevering af nøglebrik. Medlemmer som vil aflevere brikken får
returneret de 100 kr.

/referat slut
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