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Bestyrelsesmøde den 27. februar 2020 kl. 19:30 i hallens mødelokale. 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Konstatering af fremmødte og fraværende. 

- Poul Petersen, Vinni Smith, Joakim Bilyk, Henning Riber og Søren Tofte. Afbud 
fra resten. 

 
2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde, den 12. december 2019 

- Ingen kommentarer. 
 

3. Gennemgang af driftsregnskab pr. 31. december 2019 
- Ingen kommentarer 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
i. Behandling af indkomne forslag vedr. logokonkurrencen. Valg af 

farver. Hallens farver 4 gennemgående 
1. Der er kommet to forslag ind. Forslagene sendes videre til en 

grafiker og det behandlede forslag derfra tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

ii. Indvielsen 
1. Overdragelse den 1. Maj. Motionscenteret flytter formentlig 

først efter weekenden. Vinni tager kontakt til Charlotte for at 
planlægge indvielsen. 

iii. Generalforsamlingen – bestyrelsens sammensætning? 
1. Det er hallens intention at have en bred repræsentation i 

forhold til foreninger i hallen. Vinni skriver til GIF og høre om de 
vil stille med kandidater for de foreninger, der ikke er 
repræsenteret i bestyrelsen. 

 
b. Halinspektør 

 
i. Indretning og planlægning af indretningen i udbygningen er i fuld gang 
ii. Orientering halfordelingsmødet 

1. Forløb uden problemer, planen er færdig og klar til at indlæses 
iii. Godkendelse af ændringer til anlægsbudgettet i forbindelse med 

byggeriet 
1. Følgende poster justeres: Der skal laves toiletter i udbygningen 

(taget imod tilbud fra projekt med bevilling fra kommunen). 
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2. Igangsættelse af lægning af asfalt mod skolen (taget imod 
tilbud fra projekt). 

3. Informationsskærme til gymnastik og fodbold samt til forhallen 
til senere udvidelse af anvendelsesområder. 

4. Der kommer et tilrettet budget med opjusteringer ved 
udeområder, toiletter og informationsskærme følger med 
referatet. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
i. Planlægning generalforsamling 

a. Poul, Søren, Joakim, Hanne og Vinni er på valg. 
b. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
c. Og en suppleant for 1 år. 

ii. Rundvisning i nybygningen 
 
 

5. Til drøftelse og beslutning: 
a. GIF ønsker større informationsflow vedrørende kommende aktiviteter som 

reparationer, vedligeholdelse og bebyggelse. Punktet overføres til næste 
møde. 

 
6. Punkter til næste møde. 

- Se punkt 5. 
 

7. Eventuelt   
 

Referent: Joakim Bilyk 


