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1.

Seneste nyt fra Kim

Der er stille og roligt i hallen – kun fodbold og noget sommergymnastik/håndbold. Som planlagt stopper
Majken inden sommeren. Arbejdsdagen gik godt og de planlagte opgaver blev udført.

2.

Økonomi – status på drift og budget

Gennemgang af status pr. 31.05.18. Det ser fint ud.

3.

Forslag om ekstern økonomi-/bogholderifunktion

Den daglige ledelse bestående af halinspektør og bestyrelsesformanden kan i samråd disponerer over
nyanskaffelser eller forbedringer op til kr. 10.000,-. Øvrige nyanskaffelser eller forbedringer over dette
beløb skal godkendes af bestyrelsen. Faste og nødvendige driftsomkostninger skal ikke godkendes af
bestyrelsen.
Vi fortsætter som hidtil med intern kasserer, da det er bestemt i vedtægterne.

4.

Halfordeling 2018/19

Der er opnået fordeling af haltider. Kim efterspørger en tidligere afklaring af fordeling af haltiderne, da
det er nødvendigt i forhold til øvrige forespørgsler vedr. udlejninger m.m. Problematik omkring harpiks
drøftes. Bestyrelsens beslutning er fortsat, at der til daglige træninger ikke kan spilles med harpiks i hal
2. Der kan kun spilles med harpiks i hal 2 til stævner og særlige kampe.

5.

Opfølgning på arbejdsdag

Arbejdsdagen gik godt og de planlagte opgaver blev udført.

6.

Personaleanvendelse

Peter og Søren kommer med en beskrivelse af vores personaleanvendelse på et kommende møde.

7.

Nye varmepaneler i hal 1 – status

Arbejdet er sat i gang og det forventes afsluttet inden efterårssæsonen går i gang.

8.

Ansøgninger til fonde/sponsorer – status

Peter og Steen arbejder videre på de ansøgninger, som blev besluttet på sidste møde.

9.

Motionslokaler

Behovet for motionslokaler drøftes stadig. Der er også opstået interesse for en multisal. Behovet herfor
drøftes og det besluttes, at et evt. behov herfor må afklares. Søren arbejder videre med dette.

10.

Næste møde

Den 29. august 2018 kl. 19-21.
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11.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

12.

Evt.

Steen nævner, at der er kommet et tilbud på at få fuget nogle tiltrængte facader om. Vi beslutter det på
kommende møde.
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