Referat af bestyrelsesmøde i Espe Hallen d. 24/8-2020 kl. 19.00
Deltager: Jakob, Morten, Anita, Palle, Lisbeth, Heidi
Fraværende: Michael, Ole
Corona i Espahallen – info omkring håndtering af corona situationen. Cafeteriet
åbner ikke før personalet er testet for corona.
1.

Godkendelse af referat fra d. 29. juni – vedhæftet - godkendt

2.

Gennemgang af seneste balance (eftersendes)
a) Andet fra kassereren – mobilpay skal slås ind på kassen, Lisbeth taler med Birthe

3.

Formanden
a) Evaluering af sommerfesten – arrangørgruppen vil gerne mødes til evaluering. Fin
tilslutning, god indtjening, hyggelig dag
b) Skal Birthe deltage på best.møderne – inviteres ved behov
c) Vask af hal-gulv – Ida har sagt ja til at vaske gulv, og Jan bliver oplært i reserve
d) Andet fra formanden
i. – græsslåning tager Morten sig af
ii. – ved fodboldkampe serveres der grillpølser – det droppes fremadrettet

4.

Driftsudvalget (Palle)
a) Siden sidst
-

Store hoppedag – Palle kontakter Lars Fun Fyn for nærmere
aftale

-

Ny eltavle – Espe El har været her sammen med Kommunen
– forslog at udbygge eltavlen. Afventer svar fra Kommunen

-

Tilbud fra Vantinge VVS og Midtfyns VVS vedr.
koldtvandsrør – Jakob tjekker om vandprøve er foretaget vi udskyder projektet indtil videre

-

81.000,- fra kommunen til udskiftning af lys til led – skal
foretages inden 31/12-2021 – skal meldes til kommunen
15/9-20 hvornår vi planlægger – Palle sender til Kommunen
med forventning om sommerhalvåret 2021

b) MGP (se vedhæftet huskeliste fra Heidi) – udsættes til næste møde

5.

Input fra Kim/driftsudvalg
a) I-charge – betalinger til Grenke er stoppet pr. 1/7 og vi fastholder at aftalen ikke
er godkendt af bestyrelsen
b) Taget – afventer
c) Tilbud på byggeri til spinningrum – container til indhold
d) Solceller kører
e) Kontrakt / HC Andersen fyrværkeri – udsættes til næste møde
f) Fødselsdagsfesten / beslutning om rådebeløb til event teamet – udsættes til
næste møde – 10.000 jf. referat fra juni 2020
g) Midtfyns Cup 2021 / kontrakt / møde med håndbold :-) – udsat til næste
møde
h) Musikalsk fortælling / Kim Larsen – 28/9 kl. ? Palle vil hjælpe med at sætte skilt
op, dato skal ændres på skilt, Entre pris 130,-

6.

Nyt fra motionscenteret (Heidi) – SJ-hjælp får henvendelserne, SJ-hjælp ændrer på
hjemmesiden/booking så det bliver mere brugervenlig

7.

Dør til jumping rum – Palle taler med Otto Mortensen om væggen – på dagsorden til
næste møde
Jumping: Conni stater op efter jul, Katja er startet op med flere hold, Ann-Louise
jumper tirsdag morgen
Ann-Louise er blevet kontaktet af kommunen med kursus for overvægtige uden job,
brug af køkken og cafeteria, tilskud til opgradering af køkken – Ann-Louise inviteres til
bestyrelsesmødet, når hun har et oplæg.

8.

Udlejninger (Anita) – udlejning af borde og stole 5,- pr. stol og 20,- pr. bord – betales som kontaktsalg til hallen
Konfirmation 6/9 og 13/9

9.

Nyt fra caféen (Ole) – udsættes til næste møde

10. Nyt/emner fra vores foreninger/Alle
-

Håndbold har oplevet et par gange at døren ikke var låst op
– gentager det sig sender de mail til espehallens mail

11. Næste møder (kan vi planlægge resten af 2020?) – næste møde 21/9 kl. 19-21
Næste Driftsudvalgsmøde 16/9 kl. 17.00-18.15

12. Evt. – Logovalg skal på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

