
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, 3. november kl 19:00-20:45 

Deltagere: Ulla, Palle, Thomas, Frank, Bo, Jakob, Per  
Afbud: Iben 

Velkommen til bestyrelsen til Palle Nielsen, som  indtræder som IFs 
repræsentant istedet for Jesper.  

1.     Referat fra sidste møde – godkendt 
 

2.     Kort orientering fra halbestyreren – Per 
Iben kæmper stadig med at komme ind i systemer og rutiner men er 
godt på vej. Der er mange henvendelser omkring udlejning. 
Ungeområdet – bliver raseret med papir og rod – kan blive låst af for en 
længere periode hvis det fortsætter. Iben forsøger at få styr på de unge, så 
det ikke bliver nødvendigt. 
I forbindelse med cirkusforestillingen tidligere på sæsonen skete der en ulykke 
på rampen fra indgangen og ned på halgulvet. For at undgå lignende tilfælde 
opsættes gelænder. Tømrer Biltrup har fået opgaven om at montere det. Det 
sker forventelig i uge 48 
Der er store udfordringer med at afrense for harpiks, som anvendes af 
håndboldafd. mandag eftermiddag, onsdag aften og ved weekend stævner. 
Der er gang i forskellige aktiviteter til imødegåelse af problemerne – dels 
gennem adfærdsændringer og dels gennem anvendelse af diverse forskellige 
afrensningsmetoder. 
 

3.     Opflg. Budget og økonomi – Bo 
Kontoudtog udsendes (til bestyrelsen) sammen med dette referat. Som 
situationen er netop nu er vi ikke i likviditetsproblemer, men vi trækker på 
midlerne. 
Cafe driften forsøger vi at holde på en separat konto. Cafe-udvalget laver også 
en løbende vurdering af driften.  
    
4.     Kort orientering fra kommunen - Bo 
Energiworkshoppen torsdag den 29. september, Bo deltog og melder at der 
ikke var noget revolutionerede fra mødet (Vi har efter bestyrelsesmødet 
modtaget materiale fra den kommunale idrætsinspektør, Alf. Heri anføres 
tilbud om besøg fra en energikonsulent mod delvis egenbetaling. Oplys 
venligst til mig, såfremt I ikke har modtaget materialet fra Alf Christiensen) 
 



 

 
 
5.     Kort orientering fra Idrætsforeningen – Palle 
Håndbold vil gerne bruge fitness som opvarmningslokale på kampdage – 
såfremt Fitness afdelingen er med på det, skal lokalet bookes i lighed med 
bookingen af hallen. Det er en selvfølge, at harpiks ikke forekommer i lokalet 
– ej heller bolde med harpiks. Palle styrer adgangen til lokalet via systemet og 
via bookningen. 
Fra IFs generalforsamlingen nævnes kort: ”Stabilt medlemstal – kigger efter 
nye tiltag, nye idrætsgrene, men ingen umiddelbare planer, ej heller i 
forbindelse med den nye hal.” 
Conventus som foreningssystem har hidtil været betalt fra Vejle kommune, 
men det stopper efter 2023 – det giver nogle udfordringer for den nuværende 
anvendelse dels økonomiske og dels praktiske, idet et nyt booking system fra 
firma KMD SKAL benyttes. 

 
6.     Kort orientering fra skolen – Frank 
Den nye skiltning ved indgangsvejene til skole/hal tilrettes snarest med rette 
benævnelser. ”Beachvolley” skal der stå. Skiltet ved Starupvej vaskes for 
fjernelse af jord. 
 

7.     Status projekter/udvikling/emner 

 Brandforhold – Vi har oplysninger fra den certificerede brandinspektør fra 
firmaet Ingeniørerne, at processen for ændring er: 
bygningstilladelsesansøgning på baggrund af ny installation af 
brandmeldeanlæg og etablering af flere udgange – det vurderes at 
omkostningerne løber op i 300-400.000 kr. Vi prøver at forhøre en alternativ 
brandrådgiver om situationen 

 Cafe-projektet – Maler går igang og afslutter i uge 45, Gardiner er på vej, 
Elinstallation er klargjort til lamper – loftskinner er klar. Møbler er bestilt og 
kommer efter planen i uge 47. Tømrer laver afdækning af dele af endevægge 
iløbet af uge 46 og 47.  
Vi forventer at installationerne også nedbringer rumklangen i lokalet. 

 Cafedrift - status, bestyrelsens underskrift på alkoholbevillingsanmodning. 
Ansøgningen er underskrevet og afsendes snarest.  
Med hensyn til selve cafe-driften er der på nuværende tidspunkt 26 frivillige, 
ud af dem har 16 taget en vagt. Der anvendes en app der hedder ”Workfeed” 
– det fungerer fint. 
Strømforhold i cafe-område laver Bo i uge 46 (kraftstik, forlængerledning 
kasseres, strøm og netstik i ”toilet-forgang” for printer installation)  
Thomas kikker på defekt friture (højre side) Cafe-udvalget kontakter Thomas 



 

 
 
når frituren er tømt. Udsugning er installeret til 4 timers drift – normal eller 
ekstra. Hvis det ikke er tilstrækkeligt for udsugning fra stege/fritureområde 
skal vi have undersøgt yderligere.  
 

 Bevillinger, status og potentielle forestående. Vi har en række omkostninger, 
som kan dukke op – til bestyrelsen er tilsendt et separat ark med 
informationer.  
Bestyrelsen diskuterede forhold omkring antal tilladte personer i hallen. Hvis 
det skal udvides til 1000 personer (som er estimatet ved gymnastikopvisning i 
foråret),  vil det koste op imod en halv million. Som tingene er for nuværende 
er det een gang årligt at behovet eksisterer, men måske vi skal tænke lidt 
mere ud af boksen for at vi ikke kun er en idrætshal, men også basis for 
koncertoplevelser eller lign. Det forhold skal indgå ved kommende seance 
hvor vi genovervejer/revurderer hallens strategiplan 
 
8.     Indkomne forslag/emner 
Fra cafe-udvalget ved Jane Iversen er modtaget forslag om ”Juletræs-
tændingsarrangement” den første søndag i advent. Det er den 27. november 
i år. 
Brugsen har tidligere afholdt arrangementet. Forsamlingshuset i Ågård har 
ikke kræfterne til at overtage. Det plejer at være en stor dag for 
småbørnsfamilierne. Der kræves Stort juletræ, Lyskæder, En Julemand, 
Slikposer. Cafeen vil være parat med slikposerne og der kan købes æbleskiver 
(og gløgg?)  med julehyggestemning. 
Den er bestyrelsen med på. Lokalrådet forespørges om tilskud (5.000 kr) og 
kommunikationswizard Marianne rådspørges om annoncering af 
arrangementet. Har vi blandt bestyrelsen en eller to medlemmer som vil være 
frontrunnere på sagen?  
Per kommunikerer med Lokalråd og Marianne. 
Bo oplyser at hans firma har lyskæder mm og kan montere. Julemanden er 
adviseret/reserveret, så der mangler bare et juletræ og opstilling samt lidt 
koordinering.  
   
 

 

 

 



 

 

9.     Evt. 

9.1 Dato, ugedag og tidspunkt for de næste møder. Torsdage er OK. Vi 
ændrer starttidspunkt til 19:30  

 

2022/2023 ugedag Ugenr kl Emne 

     3. november 2022 torsdag 44 19:00 Bestyrelsesmøde 

15. december 2022 torsdag 50 19:30 Bestyrelsesmøde 

19. januar 2023 torsdag 3 19:30 Bestyrelsesmøde 

3. februar fredag 5 18:30 Nytårskur 

2. marts 2023 torsdag 9 19:30 Bestyrelsesmøde 

30. marts 2023 torsdag 13 19:30 Bestyrelsesmøde 

25. april 2023 tirsdag 17 19:30 Generalforsamling 

9. maj 2023 tirsdag 19 19:30 Bestyrelsesmøde, konstituerende 

     

          

 
 

Ref. Jakob og Per 

 


