
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, 20. september kl 19:00-20:45 

 

Deltagere: Thomas, Iben, Frank, Bo, Per, Ulla (delvis) 
Afbud: Jesper, Jakob 

Velkommen til bestyrelsen til Ulla Holst. 

1.     Referat fra sidste møde – godkendt 
 

2.     Kort orientering fra halbestyreren - Iben 
Der afholdes statusmøde med håndboldfdelingen den 26. september – her 
drøftes forholdene vedrørende anvendelse af harpiks – Ulla har anført nogle 
ideer til mindskning af problemet med harpiks – det handler om afgrænsede 
områder og rette remedier og adfærd, så burde det kunne afvikles uden 
væsentlige problemer og gener for andre brugere og idrætter. 
  

3.     Opflg. Budget og økonomi – Bo 
Kontoudtog udsendes (til bestyrelsen) sammen med dette referat. 
Vi skal have kikket på servicegebyrets størrelse i forhold til øgede 
omkostninger.    

 
4.     Kort orientering fra kommunen.  
Energiworkshop torsdag den 29. september kl. 16-18, Tilmelding senest 26. 
september, Bo deltager  
Birthe fra sekretariatet i Vejle kommune har oplyst at hun stopper i jobbet. 
Ærgerligt - eftersom vi havde et godt samarbejde, bl.a. omkring Conventus, 
hvor vi i øvrigt stadig afventer information fra Alf (kommunal idrætsinspektør) 
omkring den fremtidige anvendelse. 
Selvsamme Alt har fremsendt en skrivelse til orientering vedrørende 
videotællinger i hallen. Den information sætter vi på den lokale infoskærm. 
 
5.     Kort orientering fra Idrætsforeningen – Jesper 
Intet nyt 

 
6.     Kort orientering fra skolen – Frank 
Den nye skiltning ved indgangsvejene til skole/hal tilrettes snarest med rette 
benævnelser mm.   
 



 

7.     Status projekter/udvikling/emner 
 

• Brandforhold – afventer/i gang 

• tagterasse- trapper – afventer/i gang 

• Goddag/farvel reception afventer færdig indretning af café-område 

• Strategiplan for ØSVN-Hallen, fremtiden – afventer/igang 
 
8.     Indkomne forslag/emner 
8.1 Energiforhold, omkostninger. 
Øgede omkostninger for gas og el forventes at andrage 250.000-300.000 kr 
ekstra i forhold til 2021. Tilskudsbeløbet fra Vejle kommune dækker altså 
overhovedet ikke energiomkostningerne. Det er meddelt Vejle kommune og 
vi afventer en aktion fra den side. 
Vi har iværksat energibesparende tiltag og forventer yderligere tiltag.  
På el-siden arbejder Bo bl.a. med følgende: 
Reduktion af belysningstiden i selve hallen, installation af ledelys for 
fitnessfolk. 
Installation af bevægelsesfølere i indgangspartiet 
Styring af udelys (reduktion af tændingstid) 
Bevægelsesfølere i cafe-området 
Justering af mikro-føler på handicap toilet 
 
Thomas kikker på det nye ventilationsanlæg i fitness-områderne – temperatur 
styringen sættes til 17 grader. Kan ventilationsdriften nedsættes – kører 
anlægget om natten? Er der mulighed for angang til systemet via en Web-
server? Kontakt evt. relevant leverandør for information/vejledning.  
 
Iben/Per kontakter rette vedkommede for det store ventilationsanlæg – GK 
og/eller Caverion. Temteraturen rettes til 17 grader. Vi har forsøgt at ændre 
indstillinger, men ændringer trænger ikke ordentligt igennem? 
Kan vi sænke badevandstemperaturen? 
Skal vi fjerne reguleringsmuligheder på rumtermostater, idet brugerne skruer 
uhæmmet op! 
Vejledning skal udformes således brugerne ikke unødigt åbner nøddøre og 
foldedøre og derved ”ødelægger” luftudskiftningen via de automatiske CO2-
reguleringer.  
  
 
 
 
 



 

 
8.2 Status og fremdrift på café-projektet, opdatering 

Tømmeren er forsinket og dørmontage i cafe-området ud imod tagterrassen 

forventes at starte i priomo oktober. Der er yderligere præsenteret et nyt 

budget for bestyrelsen – bl.a afsættes 50.000 kr til indkøb af møbler. 

Projektgruppen ved Jane I orienteres om godkendelsen. 

 

8.3 Cafedrift - cafedrift ved stævner mm 

Der er udarbejdet et forslag til hvorledes café-driften kunne tænkes 

gennemført. Det handler om oprettelse af en gruppe af frivillige, som 

tilmelder sig betjenings-vagten i cafeen. Åbningstid vil så være i 

overensstemmelse med den grad af betjeningsdækning vi kan opnå. 

Formålet med betjening i caféen er kundebetjeningen, fællesskab og 

indtjening. Et videre perspektiv kunne være af en sådan frivillig-gruppe kunne 

være basis for andre aktiviteter eller events i vort område. 

Diskussion i bestyrelsen førte ikke til enighed – synspunkterne var mange og 

derfor vælger vi at udbyde opgaven omkring etablering af en frivillig-gruppe 

til en ildsjæl – om en sådan måtte forefindes til dette projekt. Der var et 

fremherskende synspunkt, som udsagde at der skulle være en slags gulerod 

eller lignende for at udføre opgaven – det kunne eksempelvis være et 

årsmedlemskab af hallen (værdi 300 kr) 
  

9.     Evt. 

9.1 Vindmøllefirma ønsker at afholde orienteringsarrangement i hallen eller 
cafeen den 27- oktober 19-21. Der er nogle praktiske forhold som skal på 
plads forud for accept af et sådan arrangement. Per/Iben samtaler videre med 
firmaet 

9.2 Mødetidspunkter 
Vi ændrer fremtidige møder fra tirsdag til torsdage. Altså næste 
bestyrelsesmøde er torsdag den 3. november 

 

2022/2023 ugedag Ugenr kl Emne 

     

20. september 2022 tirsdag 38 19:00 Bestyrelsesmøde 

3. november 2022 torsdag 44 19:00 Bestyrelsesmøde 



 

15. december 2022 torsdag 50 19:00 Bestyrelsesmøde 

19. januar 2023 torsdag 3 19:00 Bestyrelsesmøde 

3. februar fredag 5 18:30 Nytårskur 

2. marts 2023 torsdag 9 19:00 Bestyrelsesmøde 

30. marts 2023 torsdag 13 19:00 Bestyrelsesmøde 

25. april 2023 tirsdag 17 19:00 Generalforsamling 

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

     
     

 


