

Bestyrelsesmøde d. 24-04-17

Tilstede var Bjarne, Flemming, Jørgen, Per, Morten, Lars, Søren og Maria
Input fra Per
Marts måned godt overstået med en del arrangementer
150 dansere med kaffe og lagkage
400 besøgene til gymnastikopvisning
150 linedansere med scene dj med mere
130 mennesker til Årlige koncert med NAG/Ældresagen
Fodboldturnering med Sofie Rifbjerg
2 Håndbold søndage
2 weekender var hallen lejet ud til 2 fodboldklubber fra
Kværkeby samt Kastrup Amager
Samt kursus over to dage med Flemming i København
Med en masse input
Anita og Keld er stoppet for denne gang og jeg forventer
At Anita starter op igen 14-08-2017

Priser på arrangementer :
Pe søger derfor en ensrettet prisleje for leje af hal
Jørgen og Per forsøger at lave retningslinier omkring leje af hal ved arrangementer.
Komme frem til nogle pakkeløsninger.
Per skal stå for forhandlinger med de forskellige som ønsker at leje hallen.

Hjertestarterskab
Jeg har 6000 kr. fra div. Sponsorer til hjertestarterskab er det muligt at bestyrelsen
vil give det sidste 3500 kr. + skilt under skabet med sponsorernes navne.
Der blev snakket og vi fandt det ikke nødvendigt at købe et skab til 9500 kr men i
stedet for kan vi nøjelse med et skab til 7000 kr. Forskellen var den til 9500 kunne
sende sms er.

Overvågnings camera
Har 2 forslag med efter som er blevet anbefalet Flemming Eskilstrup. Der har været
to indbrud i år .
Vi var lidt uenige om der skulle sættes op inde i hallen, det skulle ikke være for
overvågningen skyld, men for at kunne se hvornår der var aktivitet fra fra
foreningerne. Men venter lidt.

Forslag til brug af penge fra div. Arrangementer

Ny Nilfisk gulvmaskine
Den gamle er ved at god brugt med mange nedbrud
Leasing tilbud fra Benny EVL
Bestyrelsen sagde selvfølgelig skulle man jo kunne vaske og at den skulle kunne
virke. men de synes at der skulle indhentes flere tilbud.

Brochure hallen
Dejligt at se I er kommet så langt. Vi skal bare ha et nyt billede på. VIGTIGT hvis
man synes, der skal være andre ting med i brochuren, skal det være seneste
indenfor 14 dage fra vores møde d 24/4.

Der er 50 års jubilæum d 16 dec i hallen vi skal ligge hovederne i blød for at finde ud
af hvor stort vi vil have det. Morten havde været så sød at ha sendt noget rundt, det
var en anden hal som også havde haft jubilæum der kan vi læse hvad de har gjort,
det kunne måske være inspiration.
Bonus til Per---- vi fik snakket om det
Evt
Zybilux er gået konkurs der hvor vi har fået led lys fra. Lars og Per er i kontakt med
Jysk Energi samt et andet firma der forhandler led lys. De har tilbudt at hjælpe.
Vi håber at Jysk Energi har en fælles interesse for at løse sagen.
Per og Lars holder foreningsmøde torsdag aften.
Lodberg forpagter kantinen fra d 1/7 -17 for 20.000 om året. Han har råderum over
hele kantinen året rundt.
Revisor Claus fortæller at bogsystemet stopper 1 maj 2018
Næste møde er tirsdag d. 6 juni

