
 

 

Referat - bestyrelsesmøde i Espe Hallen d. 25/5-2020 kl. 19.00-21.00 

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

Næste bestyrelsesmøde mandag 29. juni kl. 19-21 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 15. april – Godkendt 

 

2. Gennemgang af balance – sponsorater er faktureret, tilskud fra kommunen udbetalt før 

lønudbetaling efter forespørgsel fra Jakob 

I-charge – Jakob har meddelt firmaet, at leasingaftalen er indgået udenom bestyrelsen, og 

derfor er der ikke prokura til at fastholde aftalen – afventer svar  

El – Palle kontakter EnergiFyn 

Jakob har udlejet rullegulvet til kostskolen i Ringe – de renoverer 

Motionscentret er malet – der mangler kun fodpaneler og dørkarme. I gang, depot og køkken 

mangler også paneler og dørkarme – Michael kontakter Birthe, så Birthe og Jan kan gå i 

gang. Der er indkøbt maling og pensler. Michael og Palle finder ud af at købe fejelister. 

Conventus – Lisbeth undersøger om vi kan få en notifikation på mail, når der er nye 

medlemmer, der har oprettet sig og skal have en nøgle udleveret. 

Foreningsmøde – 17/6 kl. 17.00 deltager fra bestyrelsen Jakob, Kim, Ole - hver forening stiller 

med 2 personer  

Telefontid – Jakob undersøger med Birthe, hvornår det passer med telefontid. Lisbeth får lagt 

det på hjemmesiden. 

Bestyrelsen på hjemmesiden – alle har billeder og telefonnr. på. 

Ønsker om at få oplysninger ud i byen omkring cafeens åbningstider, hvad sker der med 

hallen mv. Jakob skriver et oplæg til nyhedsbrev. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Formanden 

a) Fordeling af ansvarsområder – forslag vedhæftet - godkendt 

b) Bestilte udlejninger af café – ensartet pris for leje af cafeen og køkken + hal – 

Anita og Jakob taler med dem der allerede har lejet hallen – forslag til 

lejekontrakt fra Knuds tid skal kigges igennem – pris på leje af hallen til private 

350,- pr. time skal på hjemmesiden 

c) Plan for refusionsordning i motionscenter – forlængelse af 

abonnement/kompensationsordning – Jakob melder noget ud på facebook 

d) Aftale om net med badminton – hallen betaler for badmintonsnettene,  får bestilt 

reklameskilt til Middelfart Sparekasse og badmintonsnet, Jakob svarer Jakob 

Augustenborg fra badminton. De gamle net kan bruges af skolen  

e) Kr. 70.000 fra kommunen til spinningrum – godkendes først når vi selv har 

finansieret det resterende op til 135.000,- som tilbuddet lå på. 

f) Andre presserende beslutninger? Jakobs nyhedsbrev – annoncerer efter ny 

græsslåningsmand 

Lysplader til udskiftning – tilbud på 5 stk. 1.200,- incl. moms – Morten og Michael  

Ja tak til hjælp fra SJ-Hjælp 6.000,- plus moms – hjemmeside må gå i luften nu - 

Lisbeth sender svar til SJ 

 

4. Driftsudvalget (Palle) 

Næste driftsudvalgsmøde 17/6 kl. 18.30  

a) Siden sidst  

Espe Byfest afventer 

Fyrværkeri – møde aflyst – Palle skal indkalde til nyt møde – hele driftsudvalget 

deltager bortset Michael  

b) Andet 

i. Musik til fødselsdagsfesten 2021 – udvalg 3-5 pers. til at komme med et 

nyt oplæg til fødselsdagsfesten, nyt koncept 

ii. Brandsyn den 11. juni kl. 11.45 – Palle mødes med dem 

iii. Vand med forhøjet jernindhold i hallen – ny tappeprøve i november 2020 – 

bedt om fra tilbud Midtfyns VVS og Vantinge VVS på udskiftning på 

koldtvandsrøret fra teknikrum til køkken. Palle rykker VVS’erne 

iv. Ansøgt hos kommunen om at få udskiftet lysstofrør til led – puljen er udsat 

 



 

v. Varmestyring til conventus => booking i hallen medfører varme i hallen – 

undersøges 

vi. Thais og Arne Brunholm – afventer go for at udbedre tag og eltavle – der 

er rykket for landzonetilladelse vedr. skydebaneprojekt 

 

 

5. Nyt/emner fra vores foreninger/Alle  

 

6. Næste møder 

7. Evt. 


