
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Espe Hallen d. 21/9-2020 kl. 19.00 

Deltager: Jakob, Morten, Anita, Palle, Lisbeth, Michael, Ole, Heidi 

1. Godkendelse af referat fra d. 24. august - vedhæftet 

 

2. Gennemgang af seneste balance (eftersendes) 

a) Andet fra kassereren – udskudt moms (corona) 

Eksisterende Royal Unibrew, Carlsberg, Super Brugsen, Dagrofa 

b) Ny leverandørservice oprettes af Lisbeth – Bygma, BC catering 

c) Tilbud på kortaftale/mastercard – Lisbeth undersøger om vi fortsætter med den 

gamle aftale – eller kommer der gebyr på kreditkort ud over dankort og visa 

 

3. Formanden 

a) Grenkeleasing og I-charge – møde med icharge torsdag 24/9-20 – Jakob og 

Lisbeth deltager. Alternativt forsøge at sælge reklame til lokale sponsorer 

b) Hal-forum den 5. oktober og ekstra støtte fra FMK – vedr. prioritering og 

værdiansættelse i hallen - Jakob og Palle deltager 

c) Akut hjælp vedr. corona ekstra ordinært bidrag fra Kommunerne på 22.000,-  

d) DBU spørger på fodboldstævner i Espehallen – udvalg udenfor bestyrelsen til at 

koordinerer det - godt for hallen og for KE Fodbold. Forslag at KE Fodbold og 

Espehallen kan gå sammen om det – Jakob undersøger. 

 

4. Driftsudvalget (Palle) 

a) Siden sidst – el og vandforbrug er mindre pga. corona og nye solcelleanlæg 

b) Spinningrum/depot – afventer godkendelse fra kommunen vedr. placering af 

container til opbevaring af stole, scene mv. i depotrum – landzonetilladelse (Jan) 

c) Skydebane – status – afventer landzonetilladelse 

d) Maling af forgang – paneler og døre mangler 

e) Fældning af hegn mod præstegård – Palle kontakter menighedsrådet 

f) Placering af materialer fra bootcamp – rydder op på de små ting efter træning – 

Morten køber plader til at lægge træningstingene på 

g) MGP – Heidi tager opgaven og finder frivillige 

h) Fyrværkerisalg - Ole og Anita taler med HCA Fyrværkeri – evt. sortiment til de 6-10 

årige. Endelig godkendelse af kontakt – 10 % rabat hvis vi ikke sender retur. 

Samme kontakt som sidste år. 

i) Fødselsdagsfesten – afventer Covid-19 

j) Stor hoppedag – aflyst. Lars aflyser med Kommunen, Jan aflyser på 

hjemmeside/facebook 

k) KE håndbold ønsker møde vedr. Midtfyns Cup – Jakob er i kontakt 

l) Penge vedr. tilskud til ledbelysning udføres i sommerhalvåret 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

m) Ny eltavle – udbygges – elmålere til motion og køkken, tilslutning af solcelleanlæg 

så det kan bruges til opvarmning af vand ved ekstra produktion. 

n) Udskiftning af vandrør – prøve i køkken som ikke var godkendt – i november tages 

endnu en prøve. Hvis den ikke godkendes pga. for højt jernindhold får vi påbud fra 

Kommunen. Vantinge VVS – Søren Hansen vil gerne hjælpe samt frivillig hjælp – 

billigere faktura. Afventer endelig beslutning. 

o) Ikke noget nyt i forhold til at få skiftet tag – Jakob tager kontakt til Thais 

p) Kim Larsen foredrag mandag 28/9 – afholdes med gratis entre og tilmelding 

q) Otto Mortensen og Palle holder møde vedr. dør indtil jumping rum.  

 

5. Nyt fra motionscenteret (Heidi) – intet nyt 

 

6. Udlejninger (Anita) – Ingen udlejninger, Birthe skriver timer på rengøring ned efter 

arrangement. Mangler i køkkenet – Anita køber 100 skeer og 100 dybe tallerkner. 

Jakob indbyder Birthe til næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Nyt fra caféen (Ole) – Ole holder ind hver anden onsdag og får en opdate fra cafeen. 

Lisbeth søger for en opgørelse vedr. arbejdstimer til cafe og i hallen.                                               

Idas timeløn hæves til 130,- 

 

8. Nyt/emner fra vores foreninger/Alle –  

 

a) Forslag fra KE fodbold om rygeforbud og særligt område til rygere 

b) Mangler trænere til ældregymnastik 

 

9. Næste møde – 26/10 kl. 19-21 

 

10. Evt.  

Lars
Fremhæv


