
 

 

Bestyrelsesmøde, 1. marts 2022, 19:00-20:45 

 

Deltagere:Jane, Bo, Thomas, Per, Pia, Jakob (ref) 
Afbud: Jesper, Frank, Jette 

 

 

1. Referat fra sidste gang (11.01.2022) 
1. Temperatur i hal og omklædning justerret 1-1,5 grad ned for energibesparelse 

2. Gruppe til udarbejdelse af ny job/funktionsbeskrivelse for halleder – Per, Jane og 
Thomas sætter sig sammen (tirsdag 0803) og får udarbejdet et udkast. 

3. Fra statusbrev udsendt til bestyrelsen i uge6 – årsgennemgang: facadeplader og 
foldedøre bør ordnes eller ingen indmeldinger  

 

2. Kort orientering fra halbestyreren. 
Der observeres mere liv i eftermiddagstimerne, de unge kommer i cafeteriet og 
ungeområdet efter skole. 

 
3. Opfølgning på budget og økonomi. 
Optimering af priser ved revisor – ikke muligt at hente noget. Der kan evt. spares 10-
12.000 kr ved selv at fakturere bilag. Et muligt punkt i den nye jobbeskrivelse til 
halbestyreren eller en opgave for et bestyrelsesmedlem 

Regnskabstal er afleveret til revisor. Udkast til årsregnskab bliver sendt retur. 

Seneste kontoudtog er vedlagt dette referat (udsendt til bestyrelsen) 
 

4. Kort orientering fra kommunen. 
Fra Netværksmødet den 22. februar  2022 – færre penge fra kommunen til alle 
haller, da der kommer 5 nye haller til, som skal have del i de samme penge. 

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.  
Gymnastikopvisning flyttet til efterskolen ellers ingen nyheder fra Idrætsforeningen. 

6. Kort orientering fra skolen.  
Ikke noget nyt fra skolen 

 

 

 



 
 
7. Status på projekter/udvikling. 
7.1 Café – Oplæg blev vist frem – farver (rød, sand og orange) Opdelt med lounge-
områder og borde/stole sæt. Der blev diskuteret, hvorvidt buddet skal revideres. 
Bestyrelsen kom med forslag til ændringer, som bliver taget med videre til udvalget. 
oplæg er vedhæftet 
 
7.2 Depot – tegning fremlagt fra arkitekt – der bliver taget skridt til at få en 
uforpligtende pris fra en entreprenør, også det bliver muligt at lave rengøringsrum. 
oplæg er vedhæftet 
 
7.3 Brand – antal personer i hallen – brandkonsulent er kontaktet for at få en pris på 
hvad der skal til for at vi kan få flere publikummer i hallen udover de tilladte 240 pers. 

8. Indkomne forslag/emner:  

8.1 Generalforsamling 
Per Klitte, valgt i 2020, på valg i 2022, modtager genvalg. 
Jane Iversen (indtrådt supp for Jane H, valgt i 2020), modtager ikke genvalg.  
 

Bo Sørensen valgt i 2021, ikke på valg i 2022 
Jakob Nielsen valgt i 2021, ikke på valg i 2022 
Thomas Korsbech Hansen valgt i 2021, ikke på valg i 2022 
Jesper Ellebæk, udpeget af ØSVN-IF 
Frank Hansen, udpeget af Øster Starup Skole 

Bestyrelsessuppleanter: 
På valg er Jette Munk og Vacant 

9. Evt. 
Generalforsamling – Jane sørger for at opslag kommer op på div. elektroniske tavler.  

Der skrives rundt til hallens medlemmer med diverse orientering 

A. Årshjul.  

2021/2022  ugedag  nr  kl  Emne 

1. marts 2022  tirsdag  9  19:00  Bestyrelsesmøde  

26. april 2022  tirsdag  17  19:00  Generalforsamling 

10. maj 2022  tirsdag  19  19:00  Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse 

     

     

 


