REFERAT fra BESTYRELSESMØDE
Mandag, den 12. august 2013
Kl. 19.00 på Kontorhotellet Rørfabrikken
Afbud; JJ, FJ, JB, EB

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 Referatet blev godkendt.
2. Anders Helledi
 Ferietid. Det nye boldbur blev drøftet. Den store succes er en overraskelse. Teknik og
miljø undersøger i øjeblikket, hvor slemt støjniveauet er.
 Se punkt 5.
3. Sammensætning af bestyrelse
 JB er indtrådt som bestyrelsesmedlem. EB er suppleant.
4. Jubilæum (EMS/JD)
 Info om jubilæumsskriftet. EMS sender det til bestyrelsen.
Der er annonce i Horsens Posten og Horsens Folkeblad.
Gunner og arkivet sørger for rengøring.
JD laver tjekliste og sender til bestyrelsen og udvalget
Personlig invitation til byrådsmedlemmerne. JD
5. Udlejning af kommunale idrætshaller til private personer (BS)
 Forslaget og kommentarerne fra bl.a. JB’s e-mail blev gennemgået.
Kommunen skal have ret til at afvise bookning til enhver tid. Dels for at undgå at der
er nogle der driver virksomhed ved det, og for at sikre at det er til fysisk aktivitet. Der
skal være mulighed for at stoppe ordningen, hvis vi får klager fra klubber.
Tilbuddet skal tidligst lægges ud fra ultimo september.
JD sammenfatter kommentarer og sender til Hanne.
6. Kræmmermarked (JD)
 PH undersøger om vi kan låne stalde i stedet for at leje.
 BS undersøger vi kan låne dyrskueplads i stedet for.
 JD finder mødereferat fra markedet sidste år før og efter.
 Antallet af byttepengekasser skal stemme overens. Ved entre skal der være dobbelt
så mange byttepenge.
 JD sidder i info i det omfang, der er muligt.
7. Nyhedsbrev (JD)
 JD sender lodtrækning ud nu.
 Nyhedsbrev sendes ud hurtigst muligt indeholdende: broen, marked, arkiv,
halreklamer.
8. Frivilliges indsats (JB/GA/BJ)
 Næste møde JB
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9. Halreklamer
a. Højvangshallen (BS)
 Mangler svar fra Bodil.
b. Retningslinjer (GA/EMS)
 Næste møde
c. Status på aftaler/Nedtagning af skilte. (JD)
 Intet nyt.
d. Prisændring.
 Lille kr. 2.000 / stor kr. 4.000 (BS)
10. Evt.
 Hjertestarter
Afvent reaktion på Jørns brev til kulturudvalget. Derefter laves handlingsplan for,
hvordan hullerne dækkes ind. Vi kan evt. søge Tuborg og Tryg for at sikre, at der er
hjertestartere alle steder - ikke kun i haller men også i f.eks. judoklub.
 Idrætsklinik. JD sender retningslinjer til AH.
 Næste bestyrelsesmøde 7. oktober kl. 19.15 på kontorhotellet.
 Kræmmermarked evalueringsmøde afholdes i Dagnæshallen.
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