
 

Referat 

Bestyrelsesmøde i ØSVN-hallen den 14. juni 2022,  19:00-20:00 
Deltagere: Bo, Thomas, Frank, Jakob, Pia, Per (ref),  Afbud: Jesper, Jette 

Gulvarealet i mødelokale og cafe-område er under renovering og mødet blev afholdt 

siddende/stående i selve hallen. 😊 

 

1. Referat fra 10. juni 2022 – godkendt 

 

2. Kort orientering fra halbestyreren – alle sponsorskilte betalinger er modtaget, 

antallet af medlemmer af hallen er ca. 50. 

  

3. Opflg. Budget og økonomi – sædvanlig bankkontioversigter udsendes til 

bestyrelsen – obs på Tourarrangementets anvendelse af mobilpay funktionalitet 

på indsamlingskontoen. 

 

4. Kort orientering fra kommunen – Vejle kommune arbejder på etablering af 

overblik over energianvendelser og økonomiske aspekter for idrætshallerne. Der 

anmodes om info og  ØSVN-Hallen indsender vort bidrag. 

 

5. Idrætsforeningen Kort orientering fra – Jesper er fraværende pga indsats med 

klargøring til ØSVN-IF Sportsfest, men har indsendt flg. orientering: 

 IF udtrykker helt klart at man gerne vil have mulighed for afholdelse af 
gymnastikopvisning med mange samtidige personer i hallen. 

 IF har fået en nye kasserer efter at have været uden i en periode. Udmelding og 
information herom kommer efter sommerfesten. 

 Multihuset i VN er nu en realitet. De går i jorden til efteråret og efter planen står 
byggeriet færdig til efteråret 23. 

 IF får nye trøjer. Kollektionsprøver haves. Placeres i cafeområdet sammen med 
bestillingslister. 

6. Kort orientering fra skolen – nye personer i skolebestyrelsen. 

 

7. Status projekter/udvikling  

i. Cafe-gulvprojekt – er i fuld gang 😊 

 

 



 
8. Indkomne forslag emner  

a. Status ny halbestyrer – 3 gode kandidater udvalgt til samtale, Thomas 

og Per gennemfører disse snarest. Bestyrelsen orienteres løbende 

b. Ny revisor, forslag – den nye revisor er godkendt af en enig bestyrelse 

og vi igangsætter overdragelsen. 

c. Basket-banen ved gavlende – vedligehold. Daniel Meltesen har gjort os 

opmærksom på manglende rep/vedligehol på basketbanen og lavet en 

forslag til udbedring. Frank checker lige hos Teddy på skolen hvilke 

”aktier” skolen har i anlægget. 

d. Forslag fra Palle vedrørende automatisk oplukning af døre ved 

arrangementer og koordinering i Conventus administrationssystem 

imellem IF og ØSVN-Hallen systemer. Enighed i bestyrelsen om 

iværksættelse af forslaget som indebærer en omkostning på ca. 10.000 

kr. 

e. Henvendelse om afholdelse af hundeudstilling i oktober – bestyrelsen 

tilkendegiver at det er godt med arrangementer i hallen og er derfor i 

princippet enig i gennemførsel af et sådan. 

 

9. Evt. Der arbejdes stadig mere rekruttering af manglende bestyrelsesmedlem.  

 

2022/2023 ugedag ugenr kl Emne 

26. april 2022 tirsdag 17 19:00 Generalforsamling 

10. maj 2022 tirsdag 19 19:00 Bestyrelsesmøde, konstituerende 

14. juni 2022 tirsdag 24 19:00 Bestyrelsesmøde 

9. august 2022 tirsdag 32 19:00 Bestyrelsesmøde 

20. september 2022 tirsdag 38 19:00 Bestyrelsesmøde 

1. november 2022 tirsdag 44 19:00 Bestyrelsesmøde 

13. december 2022 tirsdag 50 19:00 Bestyrelsesmøde 

17. januar 2023 tirsdag 3 19:00 Bestyrelsesmøde 

3. februar fredag 5 18:30 Nytårskur 

28. februar 2023 tirsdag 9 19:00 Bestyrelsesmøde 

28. marts 2023 tirsdag 13 19:00 Bestyrelsesmøde 

25. april 2023 tirsdag 17 19:00 Generalforsamling 

9. maj 2023 tirsdag 19 19:00 Bestyrelsesmøde, konstituerende 

 


