Referat af bestyrelsesmøde d. 10/2-2020 kl. 19.00
Deltager: Jacob, Anita, Michael, Morten, Ole, Lisbeth, Palle, Karina,

1.

Godkendelse af referat fra d. 8.1.2020
Godkendt

2.

Gennemgang af seneste balance (eftersendes)
Fornuftig fremgang i forhold til sidste år, budget for 2020 gennemgået, det skal
undersøges om halleje kan sættes op 1.8.2020

3.

Formanden
a) Møde med FMK´s Kultur- og fritidsudvalg, Et fint møde, Jacob og Palle deltog.

Udvalget fik en rundvisning og havde meget fokus på vores lønudgifter
b) 24/2-19 generalforsamling
i: Praktiske opgaver, Indbydelse er lagt på hjemmeside samt
facebook, Karina laver mad og tager imod tilmeldinger
ii: Beretning, Jacob laver et udkast som han mailer rundt til
gennemlæsning
iii: Vedtægtsændringer, foreningsvalgte vil fremover blive valgt for
en 2 årig periode, i stedet for nuværende 4 årig periode

4.

Driftsudvalget (Palle)
a) Siden sidst
b) Fyrværkeri: Der var udfordringer omkring levering ligeledes fejl og mangler i

levering af reklamer og reklameartikler. I 2020 kommer der et bedre sortiment i
pynt/bordpynt det forsøger vi at steppe op på, således at vores kunder kan gøre
et total indkøb i Espe hallen. Et nyt mød med HCA fyrværkeri er aftalt til
afholdelse inden 1. Maj
Ang. tyveri udbetaler forsikring snarest (ca. 30.000 kr.) vi undersøger til
2020 en drift tabs forsikring
c) Fødselsdagsfest: Der forventes et overskud omkring (25.000 kr.) God stemning og

god respons på musik, vi laver brainstorm til festen i 2021, for nytænkning af
koncept
d) Kommunale puljer: Der er ikke søgt Energi puljer for nuværende, da disse puljer vi

kan søge først har ansøgningsfrist 1.September
En udviklingsfond i FMK er søgt til nyt spinning - Yoga rum

e) Karina og Anita, arrangere en aften med fortælling om Kim Larsen, dette løber af

stablen d.25.03-2020, yderligere info senere

5.

Daglig drift - Karina
a) Forsikringsskader – status: TM Bygningsservice har haft kamera i kloak ingen fejl

fundet, sender ikke nogen faktura
b) Motionscenter
i. Medlemsstatus: 186 medlemmer
c) Andet

6.

Nyt/emner fra vores foreninger/Alle
-

Fodbold Lisbeth: En henvendelse fra fodbold, går på at til indendørs stævner skal
stævneleder(som er Karina i form af halinspektør) indberette kampresultater fra og
med U12. Fodbold får indtægt fra FBU for afholdelse af stævne bemander selv
dommerbord og da hal lejen er blevet nedsat 20 kr. pr. time, syntes vi på den
baggrund, at fodbold selv skal stå for indberetningen, af kampresultater.

-

Karina beder Michael at huske HEVA badminton på at afmelde en lejet bane, hvis
man er forhindret, således den måske kan lejes ud til andre interesserede

7.

Næste møder – Efter Generalforsamling

8.

Evt.

