Bestyrelsesmøde, 18. November 2021, 19:00-20:30
referat
Deltagere: Jane, Bo, Thomas, Jesper, Frank, Per (ref)
Afbud: Jakob, Pia, Jette
1. Gennemgang af referat fra sidste gang (05.10.2021)
1.1

Belysning, indretning af Café mm. Der arbejdes konkret med en
gulvløsning – tilbud er under udarbejdelse. Potentiel udgangsdør til
tagterasse fastholdes.
Projektet med indretningen af Café-området skal ikke orienteres imod
mulighederne for udlejning.

1.2

Endelig aftale med IF vedr. rengøring af fitness er ikke færdiggjort –
der arbejdes på sagen.(Per)
Oprydning i hallen med ophængning af volley-stænger og placering af
badminton og bandestænger kan komme videre efter nye
ophængningsbeslag nu er doneret og leveret 😊.

1.3

Badning i skoletiden for eksterne brugere. Dialogen med skolen
fortsættes – der er forståelse for sagen fra alle sider. En mulighed
eksisterer med anvendelse af enkelt af de store omklædningsrum til
eksterne brugere, men der mangler endelig afklaring.
Det oplyses iøvrigt, at der arbejdes med en mulig fitness-seance med
skoleelever under instruktør-ledsagelse.

1.4

Opgavebeskrivelser – enkelt ændring er under udarbejdelse – Jane
har funktionen som næstformand og mener at formuleringen ”stå til
rådighed for formanden” skal ændres. ☹

1.5

Frank har forslag til nyt bænkesæt – en fremtidig designmodel. Frank
havde også et forslag i stil med de bænkesæt, som skolen har indkøbt.
Det besluttedes af en enig bestyrelse at indkøbe et ”skole-sæt”. Frank
gennemfører købet og leveringen. De to gamle ”træ-sæt” skal fjernes.
Designforslag fra Aarhus cementvarefabrik skal konkretiseres – Frank
forhører hvilken samarbejdspartner, som evt. kan hjælpe med det.

1.6 De nuværende regler tillader desværre kun 240 samtidige personer i
selve hallen. Den information tilsendes specifik til gymnastik-formand
Lene. (Per)
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Der er fundet materiale i de gamle arkiver, som måske kan åbne for op
til 385 samtidige personer. Per tager kontakt til rådgivende ingeniør
firma for videre behandling.
2. Kort orientering fra halbestyreren.
Halbestyrer og formand taler sammen løbende og afholder også hver
14. dag et lille møde, hvor diverse forhold afklares. Relevante forhold
orienteres der om.
3. Opfølgning på budget og økonomi.
Kasserer og formand planlægger ændring af nuværende besværlig
procedure for godkendelse af fakturaer og betalinger. Der arbejdes også
med nye procedurer for kassekladde, bogføring, regnskab og revision.
Fra alternativ revisor har vi orienterende tilbud som matcher det
nuværende – Jesper får en af sine kontakter til at henvende sig til
kasserer Bo med et muligt nyt alternativ. Der undersøges samtidigt om
vi kan gennemfører bogføring og løbende regnskab indenfor ”egne”
rækker.
Bo anmoder om beslutning vedrørende konvertering af vor kassekredit
til egentligt lån – stemningen blandt bestyrelsen er at det skal
gennemføres for hele beløbet – endelig beslutning tages på første møde
i januar 2022.
4. Kort orientering fra kommunen.
Fællesmødet for selvejende haller i Vejle kommune er udskudt til 8.
marts.
5. Kort orientering fra idrætsforeningen.
Generalforsamling i IF er gennemført på god vis. Ny kasserer er fundet.
Jesper oplyser også at VNM (Vester Nebel Multihus) er godt på vej og
opfordrer til samarbejde og erfaringsudveksling.
Jesper beretter om tanker i IF om gennemførsel af en art ”forårsfest”
med geografisk placering i Øster Starup sogn.
6. Kort orientering fra skolen.
Samarbejde kører vedrørende fællesudnytte af hallens faciliteter -se
tidligere omtale vedrørende badning mm i nærværende referat.
7. Status på projekter /udvikling.
Vejle kommunes ”genopretningspulje” indbyder til indsendelse af
støtteansøgningen inden 5. dec. Per checker ”kommune-indstillingen” til
vort projekt med modernisering af café-området. Derefter evt.
udformning af ansøgning.
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8. Indkomne forslag/emner:
8.1 Ny skiltning ved indgangsveje – punktet er udskudt indtil vi kan få
ordentlige informationer om pris og leveringstider.
8.2 Ekstern lager hos Søren Thomsen. Vi skal have gennemført en
oprydning og en prissætning – hidtil og fremadrettet. (Jesper) Dernæst
vurderer vi alternativer med eksempelvis en container placeret på bagside af
hallen.
8.3 Mødet hos ungeredaktionen/infoskærme. Vi (Jane) placerer relevante
informationer på vores skærm i indgangspartiet, evt. efter layout hjælp mm
fra ungdomsredaktionen. Ungdomsredaktionen udarbejder og placerer de
generelle informationer.
8.4 Fællesmøde omkring Landsbyvisioner. Jane deltog på mødet som bl.a.
omhandlede områderne Fælleskab, Natur og Trafik.
Fællesskab-delen er ØSVN-hallens prioritet og hallens faciliteter er åben for
”unge med brikker”, dvs unge hvis forældre har tegnet et medlemskab i
hallen.
9. Evt.
Ingen punkter under evt.
A. Årshjul.
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