Indkaldelse bestyrelsesmøde, 31. august 2021, 19:00-20:30
Deltagere: Jane H, Jakob, Bo, Thomas, Jesper, Jane I, Pia, Per (ref)
Afbud: Frank H, Jette
O. Fuldtallig bestyrelse.
Jvf. beslutning på generalforsamling har bestyrelsen afsøgt mulige
kandidater til bestyrelsesarbejdet. Thomas Korsbech Hansen indtræder i
bestyrelsen efter fælles opfordring og accept af hele bestyrelsen. Velkommen
til Thomas.
A. Første punkt er konstituering – og de forskellige poster fordeles:
Formand, Per Klitte
Næstformand, Jane Harbo
Kasserer, Bo Sørensen
Sekretær, Jakob Nielsen
Sponsoransvarlig, Thomas Korsbech Hansen
De tidligere "opgavebeskrivelser" for bestyrelsens medlemmer ligger på
hjemmesiden: http://www.osvn-hallen.dk/vedtaegter/ På kommende
bestyrelsesmøde reviderer og fordeler vi opgaverne i henhold til den nye
bestyrelsessammensætning.
B. Årshjul. Følgende datoer er besluttet:
2021/2022
17. august 2021
31. august 2021
5. oktober 2021
16. november 2021
11. januar 2022
28. januar 2022
1. marts 2022
26. april 2022
10. maj 2022

ugedag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
fredag
tirsdag
tirsdag
tirsdag

nr
33
35
40
46
2
4
9
17
19

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

emne
Generalforsamling
Konstituerende bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde, økonomisk status
Nytårskur
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse
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Normal dagsorden herefter:
1. Opgavelisten checkes og opdateres.
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.
2. Kort orientering fra halbestyreren.
2.1.Nogle mangler fra byggeriet er påtalt overfor entrepenøren:
Manglende lampe
Dårlig åbne/lukke funktion for foldedørerne imod det fri
Dækplader defekte
Vi afventer handling og reaktion herfra.
2.2 Vask og tørretumbler installes indenfor nærmeste tid
3. Opfølgning på budget og økonomi.
Kontoudtog fremsendes til bestyrelsens medlemmer – indsamlingskonto
saldo nulstilles. (Pia)
4. Kort orientering fra kommunen.
Ingen informationer herfra.
5. Kort orientering fra idrætsforeningen.
5.1. Jesper fortalte kort om fællesmødet imellem ØSVN-IF, ØSVN-Hallen og
Multihuset Vester Nebel (MVN) – der blev udvekslet information om status
hvor MVN berettede om udfordringerne med finansieringen og ØSVN-Hallen
fortalte om vore fortsatte bestræbelser på etablering i henhold til
helhedsplanen. Formandsskabet for ØSVN-IF opfordrede til fremadrettet at
bruge hinandens erfaringer og ØSVN-IF vil fortsat søge at binde aktiviteterne
imellem de to sogne mest muligt sammen ved en ligelig fordeling af halaktiveterne.
5.2. Orientering om byfesten den 15-18 september.
6. Kort orientering fra skolen.
Vi mangler en status/pris/forslag vedrørende skiltning ved Starupvej og
Ådalsvej. (Frank H)
7. Status på projekter/udvikling.
Ansøgning vedrørende næste fase af helhedsplanen er afsendt til VKRfonden – ansøgning fremsendes seperat til alle bestyrelsens medlemmer
(Per K)
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8. Indkomne forslag/emner:
8.1 Bad/omklædning formiddag/eftermiddag Fitness
Bestyrelsen har diskuteret forholdene vedrørende anvendelsen af
bad/omklædning på tidspunkter, hvor der også kan være skolebørn i hallen.
Det er opfattelsen at dette burde kunne lade sig gøre, hvis vi laver præcise
og faste anvisninger/skiltninger. Vi anderkender problematikken omkring
potentiel sammenblanding af voksne og børn, men mener på den anden side
at det bør kunne lade sig gøre. Vi indleder dialog med skolen. (Per K)
8.2 Rengøring af Fitness.
I forhold til eksisterende kontrakt for halleder Pia er der tilkommet yderligere
kvadratmetre, som skal rengøres – det forhold er under afklaring samtidigt
med afregningen til ØSVN IF fitness afdeling for rengøring af maskin-fitness
afdeling er under afklaring.
Pia har lavet indledende sonderinger omkring tid og hyppighed og der
afprøves ny rengøringsmaskine, hvorefter vi vurderer sagen. (Per K)
9. Evt.
9.1 ”Oprydning” i selve hallen – projekt med placering af stænger mm og
midlertidigt stoppet – vi skal have fundet en ny tømrer til udførelsen. Vi kikker
iblandt vore sponsorer.
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