
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, 15. december kl 19:30-21:00 

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

1.     Referat fra sidste møde – godkendt 
 

2.     Kort orientering fra halbestyreren – Per 
Der har været et par u-autoriserede ophold i hallen. Det er vigtigt at få de 
officielle brugere til at forstå, at hallen og faciliteterne skal bookes og må ikke 
bruges på må og få. Der er tilsyneladende generelt en manglende forståelse 
for bookingsystemet. 
Der er kommet bedre styr på gulvet mht. harpiks, der er lavet en ny 
procedure for rengøringen. Der er lavet specifikke områder, hvor harpiks skal 
håndteres. 
ØSVN-IF rykkes for svar vedr. Boldrenser og det forlyder at der arbejdes på 
sagen og at finansieringen mod forventning ikke er på plads!? 
Der søges rengøringshjælp ved ferier eller sygdom. Oprindelig er skønnet at 
det var en funktion for en 18+ person, men vurderingen er at en person under 
18 godt kan varetage afløserfunktionen. 
 
3.     Opflg. Budget og økonomi – Bo 
Kontoudtog udsendes (til bestyrelsen) sammen med dette referat. Som 
situationen er nu er vi ikke i likviditetsproblemer. Revisorskiftet fra Deloitte til 
Søndergaard er formelt på plads. Vi forventer at tilskudspengene fra Vejle 
kommune kommer omkring nytår. 
 
4.     Kort orientering fra kommunen. 
Den gamle energitilskudsaftale forlænges til også at gælde i 2023. 
 
5.     Kort orientering fra Idrætsforeningen – Palle 
Fitness afd. vil gerne ophænge et skinnesystem i holdfitness-lokalet til 
montering af redskaber. Tegninger fremfindes for check af 
ophængningspunkter/metode. Palle nævner: 
Vandhane i fitness utæt/fungerer ikke. Undersøges nærmere, Per 
Håndboldbold står ikke fast. Undersøges nærmere, Palle 
Musikanlæggets tilkobling til mikrofoner og telefoner opdateres, Palle  
 



 

6.     Kort orientering fra skolen – Frank 
Intet nyt 
 

7.     Status projekter/udvikling/emner. 

7.1. Forespørgsel vedrørende konkret arrangement i 2023, mail modtaget og 
rundsendt til bestyrelse og indstilling generelt til "eksterne" arrangementer. 
Hæftig diskussion omkring Line-dance arrangement i efteråret 2023. Vi ønsker 
aktivitet i hallen, men fortrinsvis af lokal karakter ellers kan frivillig-indsatsen 
blive opbrugt. En anden motivation ud over den lokale aktivitet kan være 
økonomisk indtjening til hallens drift. Vore lejebetingelser bør granskes for 
eventuelle uhensigtsmæssigheder og opdateres. 
Konklusion: Cafeudvalget spørges om de kunne være interesseret i at stå til 
rådighed for arrangementet og leverer frivilligheden. Hvis tilbagemeldingen er 
positiv går vi videre med henvendelsen og spørger mere indtil hvad der 
forventes af os og hallen. 
På spørgsmålet om vi generelt skal lave flere lokalengagerede 
fester/koncerter/events eller ej er konklusionen at det vil vi umiddelbart 
gerne, men kræver at der nedsættes et konkret udvalg som vil arbejde videre 
med det. 
BankoArrangement d. 28/12 til fordel for ”Ågård Butikshus” Planlægningen er 
igang og gruppen bag står for alle detaljer. Cafe-udvalget har meldt sig på 
banen i cafeen på dagen og aftenen. 

 
7.2 Status og fremdrift på café-projektet, herunder punkt vedrørende bogreol,  
opdatering 
Indretningen fortsættes – gardiner opsættes snarest (det har været 
nødvendigt at forstærke befæstningen i loftet), belysning forventes monteret 
i uge 2. 
Der er modtaget et forslag om etablering af en bytte-bogs-reol. Det lyder 
umiddelbart som en god ide. De nærmere forhold diskuteres med cafeens 
indretningsgruppe 
 
7.3 Genopretningspuljen 2023 (Vejle kommune) - ansøgning, opdatering 
ventilation (ansøgning rundsendt til bestyrelse) 
Ansøgning om 42.000 kr til opdatering af styringen på ventilationsanlæggene 
er afsendt. Der forventes svar inden udgangen af 2022. 
 
 
 
 
 



 

 
 
8.     Indkomne forslag/emner 
8.1 Medlemmer af ØSVN-Hallen. Mail med information og anmodning om 
betaling er udsendt i uge 49. Bestyrelsen ønsker at få flere medlemmer og der 
igangsættes hvervekampagne via Ungdomsredaktionen i starten af det nye år. 
Der er også stemning for at lade medlemsskabet løbe med kalenderår (2023) 
istedet for som nu med sæsonen (22/23). Det afgør vi endeligt på kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
9.     Evt. 
9.1 Har Vejle kommune et abonnement/medlemskab af fond-informations-
database?  
Ja og vi er tilmeldt – se yderligere her: https://www.vejle.dk/borger/oplev-og-
fritid/puljer-og-tilskud/foreninger-og-aftenskoler/ 

Som forening i Vejle Kommune kan I gratis blive medlem af ”Fundraising Club”. Det er et medlemssite for 

foreninger, der arbejder med fundraising. Her kan I få målrettet information om alle relevante fonde og bliver 

en del af et stærkt og levende netværk, som kan være med til at løfte jeres fundraising til et helt nyt niveau. 

”Fundraising Club” har et indgående kendskab til alle danske fonde og har altid fingeren på pulsen. 

 

2022/2023 ugedag Ugenr kl Emne 

     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 
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