Referat fra d 6/11-20
Tilstede: Lars, Bjarne, Per, Morten, Flemming, Jørgen og Maria
Afbud: Torben
Input fra Per
- Der er kommet lidt flere restriktioner i hallen, som at huske mundbind.
- Rullegardiner er sat op
- Wifi er sat op i hallen, tekniker kommer i dag fredag og laver det sidste.
- Over en weekend i depotrummet er der blevet begået hærværk. Er personerne inde i hallen når
dørene låser, har de frit slag. Anmeldelsen for hærværk er givet videre til politiet, det er
gymnastikken der står for den, da det er deres ting det er gået ud over. Man har fundet ud af
hvem det er.
I det omfang er der endnu engang brug for, at vi tænker på at få noget overvågning, da pladsen
udenfor skolen og hallen bruges af mange om aftenen og i tilfælde af, at der er folk i hallen efter
kl. 22, hvor hallen er lukket.
Per kigger endnu engang på kamera priser og vender tilbage.
- Det regner ned ved stolpen i den lille mellemgang ved multihallen. Bjarne laver en midlertidig
løsning. Skal op til sommer og lave det rigtigt.
- Børnehaven har lejet multihallen 2 gange om ugen
- 3/12-20 Baldoni kommer i hallen.
- Øl/vand opgørelse 776 kr i overskud. Det fungerer.
- Handicap rampe der har Per snakket med Den kørende smed. Han har givet en pris ca.25,000
(materialepris) mod at han får en reklame i hallen. Bliver muligvis lavet i år afhængig af vejret.
Den bliver lavet omme ved multihallen.
Økonomi
- Torben har travlt i øjeblikket, har ikke tid p.t til at overtage alt regnskabet. Jørgen fortsætter med
at betale regninger indtil næste generalforsamling. Det er han indforstået med.
Ellers ser økonomien fornuftig ud.
- Morten fremsatte et ønske om man evt. kunne lave noget budget på evt hvilke udgifter der kan
komme osv. Det ville være rart, så man kunne se, hvad vi havde at gøre godt med.
Per laver en ønskeliste selv og en to do liste sammen med Bjarne, hvad der skal laves.
Jørgen bestiller et fjernsyn og et vægbeslag til kantinen.
Handicap toilettet er blevet færdigt. Er blevet flot.
Flemming er ved at skrive noget omkring Nr.Alslev med henblik på mellembygning mellem hal/
svømmehal. Det skal de gerne bruge, når de skal snakke med Maria( arkitekten)
Morten havde lavet et udkast til nogen retningslinier ang. leje af hallen.
Der blev snakket om , hvad hvis de ønsker hjælp, hvad er prisen?
En mindste pris for 10 timer er f.eks 500 kr.

"kontakten skal bruges som pejlepind for retningslinier til foreninger og kommercielle
arrangementer, der ønsker at leje hallen"
Der bliver arbejdet videre med den.
Evt
- Lars spørger, om det kunne være en god ide at lave et foredrag med Dan Marstrand( fra
Robinson) han er flyttet til Vaalse. Han har fået grønt lys til at fortsætte med det.
- Julefrokost den bliver engang i det nye år.
Næste møde 3 dec kl 19,30

