
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Espe Hallen d. 26/10-2020 kl. 19.00 

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

Fraværende: Palle 

1. Godkendelse af referat fra d. 21. september - vedhæftet 

 

2. Gennemgang af seneste balance pr. 1. oktober 

a) Andet fra kassereren  

Birthe godkender fakturaer inden de sendes med ok til Lisbeth til betaling 

AM, moms og skat er udskudt til marts 2021 

App så medarbejdere selv kan registrering af timer  

 

3. Formanden 

a) Personalemøde – det daglige ansvarsområdet i hallen ligger under Birthe – og 

bestyrelsen spørgers til råds. 

b) Corona-situationen 

Foreningerne melder selv ud til foreningerne, hvordan de håndterer situationen 

Motionscentret fortsætter som hidtil – seddel på døren med max. antal og 

afstandskrav 

Jumping fitness – max. 6 incl. instruktør 

c) Generalforsamling og kommende bestyrelse – Anita er på valg februar 2021 og 

stiller ikke op igen, Ole er på valg for skytterne i februar 2021 og stiller ikke op 

igen  

d) Møde med KE-Fodbold – Jakob har haft møde med KE Fodbold 

vedr. rygning – ønsker rygeforbud - <fodbold tjekker med DGI om de har materiale 

vedr. rygning.  

Stævneleder Palle P. for indendørs fodbold – planlagt 3 stævner i november 2020  

e) Referater fra bestyrelsesmøderne – håndbold ønsker at se referater fra 

bestyrelsen – referater vil fremadrettet blive offentliggjort på hjemmesiden – dog 

vil der være et punkt ”fortroligt” på halbestyrelsens dagsorden som ikke vil bliver 

offentligt. Lisbeth kontakter SJ-Hjælp for oprettelse af fane til referat på 

hjemmesiden 

f) Grenkeleasing og I-charge – 3 år og 3 mdr. tilbage – koster 56.000 pr. år. Hvis vi 

forlænger kontakt i 60 mdr. kan vi for samme pris få 2 storskærme samt sprit 

dispenser med feberscannere – vi takker nej til tilbuddet 

g) Andet fra formanden – intet andet fra formanden 

 

4. Driftsudvalget (Palle) 

a) Fødselsdagsfesten – band kan aflyses - vi tager endelig beslutninger på mødet i 

november om fødselsdagsfesten skal aflyses 

b) Fyrværkeri – afventer svar fra HCA. Birthe ønsker gennemgang af varer der ligger 

på lager. Morten og Anita kigger på nytårspynt.  

 



 

c) Jumpingrum – Otto Mortensen planlægger isætninger i uge 44-45, Allan Broholm 

sponsorer et vindue, Palle P. hjælper ved behov 

d) Siden sidst - intet 

 

5. Palle læser vandmålere af Nyt fra den daglige drift (Birthe) 

   Motionscenteret – kan ikke få fat på SJ-Hjælp og de vender ikke tilbage, 

   Birthe og Jan hjælper brugerne. Noter ned hvis der opstår nye eksempler.  

   Udlejninger  

   Hjemly Efterskole holder badmintonstævne 31/10 

   26/12 er hallen booket 

   27/12 starter fyrværkerisalg 

   Stole stables i 12 eller 14 stk.  

   Caféen – tirsdage og torsdage er fornuftige på omsætning – og specielt ved 

   kampe. Afventer og ser om det ændrer sig, når fodbold stopper. 

 

6. Nyt/emner fra vores foreninger/Alle 

Connie stopper jumping – Ann-Louise starter morgenhold op, Katja fortsætter som 

hidtil 

Prøvetimer i motionscentret siden sommerferien ca. 10-12 gange  

Kontaktoplysning tlf. på opslagstavlen  

Slette gamle fastnr. til hallen i de forskelle blade – Jakob  

Huller i de nye badmintonnet - Birthe taler med Heva og Badminton  

 

7. Næste møder mandag den 30/11 kl. 19-21 

 

8. Evt. Birthe aflæser hovedvandmåler og indberetter aflæsning 


