
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1-2020 kl. 19.00 

Deltager: Jacob, Anita, Michael, Ole, Lisbeth, Palle, Karina, Heidi 

Deltager ikke: Morten 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 2.12.19  

Kommentar til sidste referat – forbrug på gulvvarme i motionscenter – folk kan selv 

skrue på termostaten – de bliver fjernet 

Banko – tak til sponsorer 

Utilfredshed med leasingmaskiner – nye maskiner i motionscentret (til gennemgang 

hos Jakob) 

 

2. Gennemgang af seneste balance (eftersendes) 

Balancen kan endnu ikke færdigbehandles – manglende fakturaer og opgørelser fra 

bl.a. fyrværkeri. Manglede betalinger far sponsorer.  

Balance ser fornuftigt ud.  

Abonnement på telefon i cafeteriet lukkes ned. 

Når balancen kan godkendes holder Jakob, Lisbeth og Karina møde med revisor. 

 

3. Formanden 

 

a) Skydebaneprojekt – landzone tilladelse er indsendt 31/12-19 til kommunen – eller 

ikke noget nyt 

b) Sommerfest – festudvalget spørger om hjælp fra foreningerne til aktiviteter – 

Heva zumba – Michael undersøger om Kirsten vil komme nogle timer i weekenden 

i uge 33 

Alle tænker og muligheder 

c) Hjemmeside  

i. Godkendt at SJ Hjælp laver en ny hjemmeside 

ii. Konkurrence om et nyt logo hvor der kan vindes et gavekort på 1000,- til 

Espehallen – deadline 23/2-20 – vinder offentliggøres 1/3 

iii. Arbejdsgruppe til hjemmeside/nyt logo Karina, Lisbeth, Heidi, Jan 

d) Udviklingspulje (3 gange årligt) – Lü interaktiv legeplads – dobbeltdør/vindue til 

jumpingrummet (Karina får pris fra Allan Broholm til ansøgning og sender til Palle) 

Moderniseringspulje (3 gange årligt) - Klimavenligt køkken 

Energipulje (1 gang årligt) – Lyscensorer og led lys (Palle sender ansøgning) 

Vedligeholdelsespulje (3 gange årligt) – dobbeltdør/vindue til jumpingrummet 

 

4. Driftsudvalget (Palle) 

a) Siden sidst 



b) Fyrværkeri – evaluering – længere åbningstider, returret på fyrværkeri 

c) Fødselsdagsfesten – Karina holder møde med barpersonale 

Lørdag den 18/1 mødes til morgenbord kl. 9.00  - Lægge gulv og dække  

d) Gennemgang af forbrug 

 

5. Daglig drift - Karina 

a) Motionscenter – nye medlemmer efter reklame, Jan skifter betræk på maskiner, 

nye maskiner  

Medlemmer 169 pers. – Karina opdater nye lister hver mdr. 

48 = 1 mdr.  

25 = 3 mdr.  

35 = 6 mdr.  

21 = 12 mdr. 

20 = + 60 

b) Andet – ønske om en nye opvaskermaskine, alle tjeklister skal være opdateret 

 

6. Nyt/emner fra vores foreninger/Alle 

- Håndbold overvejer ikke at holde stævner i hallen pga. priser – Karina taler med 

Linda 

 

7. Næste møder – 10/2 kl. 19.00  

Generelforsamling mandag den 24/2  

kl. 18.00 m/spisning og møde kl. 19.00 

 

8. Evt. Driftsudvalgsmøde onsdag 29/1 kl. 17.00 – Morten kommer med i driftsudvalget 


