Referat - bestyrelsesmøde i Espe Hallen d. 29/6-2020 kl. 19.00-21.00
Deltager: Jakob, Ole, Michael, Lisbeth, Palle, Anita, Morten, Heidi
Næste bestyrelsesmøde 24/8-20 kl. 19-21

1.

Godkendelse af referat fra d. 25. maj - vedhæftet

2.

Gennemgang af seneste balance – Lisbeth tjekker om kommunes tilskud er korrekt
Energiforbrug – lavt energiforbrug – fra 3. kvt. forventes lavere aconto pga. lavere
forbrug. Lavere el- og vandforbrug.

3.

Formanden
a) Foreningsmøde – kort referat – positivt og konstruktivt møde, foreningerne
ønsker at hjælpe
b) Opstart af café – opstart med Fyns seriekamp Ida havde ny kollega Lotte med –
kørte tilbud på pølser, solgte godt. Ved fodboldtræning – stort set intet salg.
Lukket for sommeren
c) Opstart af motionsrum – stille og rolig start
Motionscentret – møde med Ulrik og Susanne som fortsætter som instruktører
– bedt om månedlig status på prøvetimer, der efterspørges ikke på nye
maskiner det kommende år, der må gerne laves små events, er der udfordringer
henvises til bestyrelsen, Ulrik og Susanne har sagt ja til billeder og tlf. er opsat i
motionscenteret og på hjemmesiden.
Jumping – Ann-Louise har sagt ja til mail og billede på hjemmeside, Katja og
Conni har sagt ja til tlf. og billede på hjemmeside, Katja kender Conventus og
oplærer Ann-Louise og Conni, så de selv kan oprette hold, de kan kontakte Jan,
hvis de vil have noget på facebook, Katja jumper henover sommeren, Conni og
Ann-Louise starter efter sommerferien
-

Der undersøges om ældreidræt kan flytte deres bordtennis til Cafeen, så
trampoliner ikke skal stables (det slider på dem)

-

Trampoliner skal strammes én gang om året – har Jan gjort det? Ellers
mødes jumpingpigerne og Heidi med hjælpere til at gøre det

-

Der indhentes tilbud fra tømrer om at sætte dør i jumpingrum

Jumping instruktører og deres husstand har gratis motionsabonnement –

-

det tilbydes også til motionscentrets instruktører
-

Aflyser jumping instruktøren en time, skal Lisbeth have besked, så købte
timer kan tilbagebetales.

d) Andre presserende beslutninger?
Fodboldstævner i Espehallen – Jakob har skrevet til Rene, forslag om at nedsætte
et udvalg.
Brev fra kommunen – 200 mio. kr. arrangementer for børn og unge i Faaborg
Midtfyn kommune i sommerferien 2020
Byfest i uge 33 – afventer om retningslinjer, plan om gadeturnering,
fællesspisning, aktivitet fra hallen – booke personale til byfest
Jakob holdt møde med Birthe og Jan – Birthe kan træffe beslutninger om de
daglige opgaver i hallen, alle opgaver til Jan skal igennem Birthe, Jan har
indhentet tilbud vedr. udbygning af ekstra rum
Ny alkoholbevilling – alle medlemmer skal oprettes med navn og cpr. nr. – der skal
søges om udvidet åbningstid og salg af alkohol ved fester (blanket 151 ?)

4.

Driftsudvalget (Palle) mio.
a) Siden sidst – HCA fyrværkerimøde kl. 1/7 kl. 9.00 - Anita, Morten og Ole – Palle
deltager ikke
b) Andet
i. Musik til fødselsdagsfesten 2021 – Eventgruppe er oprettet – Anita, Kim,
Lars Aabrandt – bevilliget 10.000,- til fx event, reklame
ii. Kort Varsel er bestilt af Lars Aabrandt
iii. Praktiske del tages senere
c) MGP – forældrearrangeret/skole inddrages? – Heidi skriver oplæg på køreplan for
MGP
d) Store Hoppedag – Palle har aftalt med Lars de tales ved efter sommerferien
e) Midtfyns Cup – Jakob kontakter håndbold slut september vedr.
kontrakt/forventning
f) Tilbud fra Midtfyn VVS 38.000,- plus moms vedr. udskiftning af vandrør – afventer
stadig tilbud fra Vantinge VVS
g) Pulje på 81.000,- til at sætte led belysning op – Palle og Michael taler/planlægger
med Espe El – skal være budgetteret og planlagt inden 15/9

5.

Nyt/emner fra vores foreninger/Alle
Intet nyt

6.

Næste møder – 24/8 kl. 19-21

7.

Evt. – Kommunen kommer og besigtiger haltaget over Cafeen 1/7 kl. 10.00 så der kan
bestilles materialer - arbejdet udføres i august.

