
Bestyrelsesmøde 8/11 
Tilstede :  Morten, Per, Jørgen, Søren, Flemming, Maria, Bjarne og Lars 

Input fra Per 
- Hvad skal vi med det gamle ledlys ?  Det skal sendes retur, hvis ikke Søren ikke har fået afsat det 
inden næste uge.

- Gymnastik og Håndbold vil gerne have et skilt med deres logo, det skal være med til at 
symbolisere at hallen er deres klubhus. Hvad skal prisen så være?  Vi blev enige om 8000 kr i 
engangsbeløb og de laver selv skiltet.

- Navn til hallen    Hvad koster det  og evt med lys.   Per prøver at spørge PVM

- Ældresagen bragte emnet op  i forbindelse med at cyklerne ikke skulle/ måtte stå op af muren 
foran indgangen, at de synes der var for langt ned til cykelstativerne imellem hal og svømmehal. Vi 
prøver i første omgang at sætte skilte op på væggen om cykler op af muren ønskes ikke, pga at 
malingen slides af, så må vi se hvad folk siger.

- Pt er vi medlem af DGI.  Per er blevet kontaktet af konceptsport, han føler det passer bedre til 
ham.   Spørgsmålet er så -  hvis vi melder os ud af dgi er der så nogen andre foreninger, der er 
medlem, så vi evt fortsat kan benytte os af deres ekspertise men bare via dem.  Vi må se.

- Håndboldklubben har bedt om at få nogle nye streger på gulvet- de vil gerne selv betale . Der er 
kommet nye turneringsform ang. ungdomshåndbold det er der de skal bruge stregerne. Per har sat 
det  i gang.

- Hvis der er overskud eller lidt penge på bund linjen i vores budget så kunne Per godt bruge nogle 
nye stole ( 130 stole af ca 200 kr stykket) 

Jysk energi: 
Kunne man finde nogle kunder der ville bruge jysk energi. Det er en måde at vi kan nedbringe vores 
gæld til dem på.  Vi siger ja tak til at få besøg af konsulenten så han kan fortælle lidt mere om det 
med hensyn til at skaffe kunder. 

Regnskab: 
Vi har kigget på regnskabet som Jørgen er kommet med og snakket om hvad de forskellige poster 
indeholder. Inden vi rigtig kan se hvad der er på bund linjen   afventer vi slutresultat. 

Priser i forhold til når Landsforeninger vil arrangerer noget i hallen.   
De bliver betraget på lige fod som de andre foreninger siger kommunen. 
Hvad så med de ekstra omkostninger vi får må vi tage noget ekstra for dem  ?? 
Vi har bestemt at det koster 1500 pr stævne. Så må de se om de vil være hos os. 

Jubilæum: 
Det er d. 16/12  fra kl 16-18 i multihallen hvor der vil være udstilling og lidt mundgodt og det er for 
alle. 
Kl 18.30  er der spisning for de inviterede.  Der er sendt 36 invitationer ud til vedkommende 
+ deres ægtefælle. Bestyrelsen er selvfølgelig også inviteret.

Der skal købes ind til receptionen 



Dækkes bord 
HUSK S:U INDEN D 1 DEC 

Vi gør klar fredag d 15/12  Morten, Maria, Bjarne, Per og Lars. Jørgen står for indkøb   jeg kan ikke 
huske hvad Flemming og Søren sagde. 

Pc til Jørgen 
Jørgen har fået en brugt bærbar computer via Morten, så det er der styr på. 

Evt 
Julefrokost 12 i hallen 

23/11 holder projektgruppen møde med Dgi ang. udearealet. 

Næste Møde  Tirsdag d. 9/1-18  kl 19.00 


