4-2022 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 09-08-2022 kl. 16.30.
Deltagere: Natan Ravn (NR), John Turka (JT), Niels True (NT), Lisbet Skov (LS),
Ole Hansen (OH), Pia Nygaard (PN), Birthe Grand (BG) og Sussie Olsen (SOL)
Stig Hansen (SH)
Ordstyrer: Natan Ravn (NR)
Referent: Sussie Olsen (SOL)
Afbud:
ingen
Punkt

Referat

Ansvarlig

Pkt. 1.
Godkendelse af
referat

Ingen bemærkninger til referat. Alle tilstedeværende underskrev.
Når referatet er udsendt til bestyrelsen har man 5 dage til at
komme med bemærkninger/rettelser til sekretæren.

Pkt. 2 Personale
status

Velkommen til vores nye daglige leder Stig Hansen.
En medarbejder har opsagt sin stilling ved udgangen af dec.
2022.
Der skal afholdes ferie og afspadsering inden fratrædelse.
Kontoret fremlægger ansættelsesaftaler, så Stig kan gennemlæse disse.
Nøglebokse: Stig undersøger hvor mange nøglebokse der er
på hallens område – pt kendes der til 4.
Arbejdsopgaver: Kontorets arbejdsopgaver er gennemgået
med Pia (konto), Birthe og Sussie.
Oversigt over arbejdsopgaver på kontoret blev udleveret og
gennemgået. Hvem gør hvad?
Bogføring varetages af Revisor. Se også pkt. 4
Kurser: Stig er primo oktober tilmeldt ugekurset vandbehandlingsteknik.
Stig undersøger om der er kurser tilknyttet det abonnement,som vi har med Teknologiske institut.
Bassinprøve i uge 35 Peer, Stig samt 3 unge tilmeldt.

Pkt. 3 Forretningsorden

Følgende fremgangsmåde for dagsorden og referat blev
godkendt og er retningslinjer for sekretæren.
Punkter til dagsordenen udarbejdes og fremsendes af forslagsstillerne til
bestyrelsens sekretær.
Bestyrelsens sekretær skriver dagsordenen.
Bestyrelsens sekretær udarbejder i samråd med formanden dagsordenens pkt.
Bestyrelsens sekretær udsender dagsordenen.
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SH

Bestyrelsens sekretær skriver referat på mødet, efterfølgende udsendes
jfr. forretningsordenen.
Bestyrelsens sekretær sender referatet ud til godkendelse hos bestyrelsen, jfr forretningsordenen.
Referatet underskrives ved efterfølgende bestyrelsesmøde.
Underskrevet bestyrelsesreferater arkiveres på kontoret.
Beslutningerne jfr. referatet udføres af den person som er udvalgt til dette,
i samarbejde med formand og daglig leder.
Bestyrelsens sekretær, kontoret og daglig leder melder tilbage til bestyrelsen på næste møde om det enkelte punkts status.

Pkt. 4 Regnskab
og Budget

Birthe har fået adgang til de indberetninger, der er fremsendt
til Næstved kommune vedr. vand – varme – el tilbage til 2016.
Budget 2023 godkendt af hallens bestyrelse og fremsendt til
godkendelse i Næstved Kommune iht. gældende retningslinjer.
Der er ikke bogført op til dato, da revisor har været på ferie.
Kontoret tilretter timeprisen for leje af hal og svømmehal
Sussie laver lønopgørelse/budget 2022 til Stig.
Lejeaftale og indbetalinger fra Motionscenter gennemgås af
Natan og Sussie

Kontor
Sol
Sol + NR

Bestyrelsen blev enig om, at opgaven med bogføring tages tilbage til kontoret (fra revisor).
Sussie hjælper med at få bogført op og lave budgetopfølgning
inden for 14 dage, som sendes ud til bestyrelsen.
Der betales konsulent pris for dette arbejde.
Pkt. 5 Hjemmeside Det besluttes at forsætte med ”Bricksite” i deres nye layout.
Anslået engang pris 1.000,00 kr. + ca. 70,00 kr. pr. md.

Sol

OH

Ole udnævnt til Webmaster.

Pkt. 6 Svømmehal

Stig og John holder møde med Kommunen vedr. timer i svømmehallen, da Næstved kommune har ønsket flere timer på
grund af råd dannelse i bærende konstruktioner og dermed
nedlukning af Herlufsholm svømmehal.

SH + JT

Der kan pt. ikke siges noget om varighed for nedlukning og
dermed evt. ændringer i Fladså svømmehal.
Banetov: Stig undersøger priser og tager fat i Fladså svømmeklub for fordeling af omkostningerne.
Aktive feriedage under Næstved Kommune i svømmehallen i
uge 30 og 31 for 0. – 9.klasse blev benyttet af 116 skolesøgende børn.
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Pkt. 7 Kultursalen

Der var indhentede tilbud på rengøring af gulve og overflader
i køkkenet. Stig arbejder videre med dette.

SH

Gulvet i Kultursalen skal afvaskes i afspændingsmiddel.
Stig følger op på priser i lejeaftaler og laver forslag til nye lejeaftaler incl. rengøringspris.

SH

Pkt. 8 Dialogmøde Referatet fra Dialogmødet d. 16.03.2022 blev gennemgået.
Referatet finder i som bilag 1.
1: Kommer til at ske
2: Der arbejdes på det
3: Oversigtskort Birthe arbejder på det
4: Stig – Birthe, og Pia Nygaard gennemgår og udtænker en
plan over skabsmuligheder til de foreninger, der bruger hallen
5: Stig følger op
6: Stig og kontoret finder materiale og sender til Per Grand
7: se pkt. 9 i dagsorden
8: føler skiftet så skulle virke nu.
9: Snak med Stig hvis der opstår pladsproblemer.
10: Stig har snakket med Fladså Skolen og skolen har ikke
adgang til depotrum.
11: Se 6 + 7
12: afholdes 1 gang om året – gerne i marts.

Pkt. 9 Nyhedsbrev

Ole står for nyhedsbreve som udsendes efter behov.

Pkt. 10 harpiks i
Hallen

Tages op igen til næste sæson, da vi for nærværende er pressede på personale og dermed mulighed for at indsætte ekstra
rengøring.

SH + BG +
PN
SH
SH

Årshjul

OH

SH + kontor
Stig og kontoret svarer håndbolden

Pkt. 11 Musik i Mo- Fladså Hallen sætter strøm og toiletter til rådighed for arrangenstrup
gementet lørdag den 20.august 2022
Afregning sendes efterfølgende til arrangøren
Pkt. 12 Evt.
Stig spørger til vinduespolering af hallen og indhenter pris.
Partnerskabsaftalen med Næstved Kommune om Fladså hallens drift, vedligehold, aktiviteter m.m. udløber d, 31/12-2022.
Næstved kommune har indkaldt til møde onsdag d. 26/102022. Stig og Birthe tager til mødet.
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Næste møde

Punkter til næste møde:
Medarbejder
Skydekælder – hvad gør vi (fra 31 maj 2022)
Næstved kommune svømmehalstider(fra 9/8-2022)
Rengøringspriser (fra 9/8-2022)
Partnerskabsaftalen med Næstved Kommune (fra 9/8-2022)
Budgetopfølgning 2022
Punkter til år 2023
Harpiks Hallen (fra 9/8-2022)

Udvalg

Foreningsudvalg:
Udvalget kommer med oplæg til hvilken områder udvalget
skal beskæftige sig med, bl.a. kontakt til foreninger, dialogmøde, halfordelingsmøde m.m. (Måske også Aktiv Fritid i
Fladså)
Hus- og teknikudvalg:
Udvalget kommer med oplæg til hvilke områder udvalget skal
beskæftige sig med f.eks. Partnerskabsaftalen med Næstved
kommune (den nuværende aftale udløbet 31/12-2022), drift,
vedligehold, aktiviteter m.m.
Herunder ”skabsudvalg” som gennemgår og udtænker en
plan over skabsmuligheder til de foreninger som der bruger
hallen og ønsker et skab.

2022.08.09 Sussie Olsen ref.
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JT + PN +
BG

NR + OH +
BG + ny
daglige leder

Bilag 1

Dialogmøde om Fladså Hallen
onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00 til 21.00 i Kultursalen.
1. Forening:

Repræsenteret ved:
Birthe Grand – ref.
Lisbet Skov
John Turka
Dorte Vistisen
Birgit Stange Jensen
Christina Haufort
Sussie Olsen
Tina Bülow
Pia Nygaard
Uffe Johansen
Annette Olsen
Gerda Svensson
Grete Jeppesen
Michael Petersen

Fladså Hallen

Fladså Svømmeklub
Fladså Gymnastik

Fladså Håndbold
Fladså Fodbold
Lov Cykel Motion
Mogenstrup Løbe- og Motionsklub
Fladså Badminton

BG
LS
JT
DV
BSJ
CH
SO
TB
PN
UJ
AO
GS
GJ
MP

2. Indledning:
Birthe (BG) bød velkommen, dejligt at så mange foreninger vil stille op til et møde. Oplæg-get er,
at vi skal tale om hvordan vi kan bruge hinanden så godt som muligt og hvor vi eventuelt kan forbedre vores samarbejde til glæde for alle. Måske er der små ting, som vilkunne gøre vores fælles
brug af hallen meget bedre, så sig endelig til under vejs.
Jeg har lavet en lille dagsorden, med de spørgsmål jeg er kommet i tanke om og jeg har ikke fået
fremsendt yderligere punktet, men derfor kan det sagtens tages op alligevel. Dervil nok også
være noget der overlapper hinanden.
Da jeg er ny i bestyrelsen, håber jeg at i vil bære lidt over med mig, hvis der er spørgsmåljeg ikke
kan svare på, men hvis det er, skal jeg nok undersøge og vende tilbage.
Dagsordenen er ikke fulgt men punkterne taget med løbende.

3. Lidt orientering fra hallen (BG):
Halfordelingsmøde – der inviteres til halfordelingsmøde onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00, invitation vil blive udsendt til alle berørte foreninger. Ønsker til tider for resten af 2022 samt første halvdel af 2023 kan måske indsendes på forhånd, men der er ikke mange muligheder for at ændre, da
alle tider stort set er besat.
OBS! Hvis Fladså Hallen er med på Foreningsportalen – og denne ikke skal/kan bruges- skal hallen fjernes fra listen.
Det er vigtigt, at foreningerne sender oplysninger hvis adresser på email ændres.
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Badevand/ vandforbrug i omklædning – med de stigende energipriser anmodes foreningerne om,
at det henstilles til medlemmerne at der spares på vandforbruget og at det ikke bruges som opvarmning. Det er rigtigt dyrt at varme vandes op i øjeblikket og miljømæssigt bør vi også begrænse
vandforbruget.
Derudover er der problemer med tilkalkning af varmtvandsbeholderen og den har en alder, hvor
den ikke mere kan afkalkes tilfredsstillende. Der er planer om udskiftning af varmtvandsbeholder
indenfor en overskuelig fremtid.
Udendørs fodtøj – Der er nu opsat skohylder i hallen og ved indgang til svømmehallens baderum.
Det er vigtigt, at der ikke benyttes udendørs fodtøj i henholdsvis hal og baderum. I hallen er det for
at beskytte gulvet samt af hensyn til gymnaster som ligger på gulvet. I svømmehallens baderum er
det af hensyn til vandet i svømmehallen. Med de nye skvulpe render er der mere snavs som kommer i badevandet og der har i perioder været problemer med at der kommer for meget snavset
vand i. Derfor må man nu ikke længere have fodtøj på i svømmehallen – heller ikke med blå sokker.
Orden i depotrum – jeg vil opfordre alle til, at sørge for at redskaber stilles i depotrummene, så det
er muligt for de enkelte foreninger, at få fat i egne redskaber. I det bagerste depot er der opsat en
oversigt over, hvordan redskaber skal stå og alle bedes følge denne. Det er ikke til at se, hvem der
ikke har sat redskaberne på plads, så derfor er det en opfordring til alle. Husk at tage hensyn til
hinanden.

4. Tanker og ideer:
Svømmeklubben har et administrationssystem, der kan håndtere flere foreninger og idrætsgrene.
Er der nogen som er interesseret i at indgå i et samarbejde, så kunne der måske spares lidt på udgifterne?
PN- fodbold har deres eget system som arbejder sammen med DBU, er ikke umiddelbart interesseret.
BSJ- gymnastik har lige investeret i et nyt system.
Gymnastik (BSJ) har lige afholdt nogle hjertelungeredder kurser. Trygt at se hvordan hjertestarter
virker og få lidt gode råd med. Er andre foreninger interesseret i at gå sammen om nogle kurser?
Er gratis.
Snakken blev til, at der er et fælles ønske fra foreningerne. Kan Hallen stå for det, og samtidig supplere med en gennemgang af hallen med placering af flugtveje, hjertestarter, brandslukningsmateriel, mødesteder for ambulance m.m. så man var mere forberedt, hvis der skulle ske noget. Måske
som led i et ”Foreningernes dag”, og så kan vi måske også hjælpe hinanden på tværs af foreningerne hvis der skulle ske noget. Skal så arrangeres i god tid, så så mange foreninger som muligt
har mulighed for at deltage. Kunne være for ledere, instruktører og interesserede medlemmer.
BG arbejder på udarbejdelse af et oversigtskort over hallen med placering af flugtveje og redningsudstyr – til ophængning strategiske steder.
Mogenstrup Løbe- og Motionsklub (GJ) er rigtig glade for, at de må bruge bad- og omklædning.
Kan det ikke blive oplyst overfor halpersonalet, så der ikke sker misforståelser.
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Mangler rigtig meget et klublokale, hvor de kan mødes før og efter. Kan det komme med på en ønskeliste? Er der lokaler til rådighed som måske kunne bruges af foreningerne?
Derudover er der et ønske om, at der kunne være nogle aflåste skabe et sted, hvor de kan opbevare nogle af deres mindre fælles ting. Kunne der måske opsættes nogle skabe i depotrummet ved
køkkenet? BG – muligheden vil blive undersøgt.
Fodbold – (PN) har fået udarbejdet et projekt for etablering af en omklædningsbygning m.m. ved
banerne. Har i første omgang ikke fået tilladelse og tilskud til opførelse men arbejder videre med
det. Kan også rigtig godt tænke sig en tilbygning til hallen, tager det med i ønskelisten til Næstved
Kommune.
Rengøring er nogle gange et problem. Håber at noget er afhjulpet med skohylderne, men vi skal
også selv tænke over det. I stedet for at diskutere rengøring, kunne der måske opsættes en lille
tavle ved døren til omklædning der oplyste om, hvornår rummet var tilset/ rengjort.

5. Ris og ros til hallen.
Hjemmesiden er ikke god nok, fungerer ikke og den bliver ikke opdateret. Det er meget vigtigt at de
oplysninger der kan hentes på en hjemmeside er opdateret og at gamle oplysninger fjernes. Både
Kirsten og Tina fremgår af hjemmesiden og på telefonsvarer.
Måske kunne info-skærmen komme op at køre igen og så også fortælle hvad der sker i hallen.
Men ellers en stor ros til Per og Torben, de gør et stort arbejde og er villige til at samarbejde og
hjælpe. Selvom der bliver gjort rovdrift på dem i øjeblikket. Det anbefales, at der bliver lavet en aftale med nogle faste afløsere, så der også er mandskab i forbindelse med ferier og sygdom og
som det er nu, hvor der mangler en mand.
Hvad sker der med ansættelse af en ny daglig leder? JT oplyser, at der vil blive annonceret efter
generalforsamlingen, hvor foreningerne vil blive spurgt ind til ønsker i forbindelse med ansættelse.
Informationerne fra hallen er stadig alt for dårlige og mangelfulde. Hvis vi skal undgå unødvendige
konflikter, er det vigtigt at ændringer bliver meldt ud og at der er de nødvendige opslag. Foreningerne kan ikke gætte sig til, hvis der er sygdom, lukninger eller problemer af anden art.
Udsendelse af nyhedsbreve var en kort fornøjelse. Hallen opfordres til at optage dette igen, da de
er vigtige for foreningerne.
Foreningerne appellerer til, at temperatur i hal og kultursal reguleres. Hallen er gerne alt for kold
søndag morgen når der er Trille Trolde håndbold for de helt små. Og Kultursalen er alt for varm når
der er dans og yoga. Der laves en kontrol af temperaturer og eventuelle natsænkningsperioder.
Måske kan det afhjælpe. Måske kan det også hjælpe at få tætnet dørene fra depotrum og ud og
døre fra depotrum og til hal. Kunne samtidig være energibesparende.
Når fodbold (eller andre) lægger beslag på alle omklædningsrum, kunne det så ikke oplyses i forvejen, så øvrige brugere (biking, gymnastik, badminton m.m.) får lov til at bruge svømmehallen?
Eller skal der måske være omklædning som ikke kan bruges af fodbold? BG- undersøges nærmere.
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6. Skolens brug af hallen.
Det er rigtigt ærgerligt, at der ikke var mødt repræsentanter fra skolen op. Skolen lægger alligevelbeslag på ca. 60 % af haltimerne.
Det må være et vilkår, at skolen skal behandle og opføre sig i hallen som alle andre. Det er
kede-ligt, når man kommer kl. 16.00 og så er gulvet beskidt, toiletterne snavsede og ind i mellem er derogså udøvet hærværk i skoletiden.
Det må henstilles til skolen at der er nogle fælles regler som skal følges. Måske kunne der
være nogle Hal-vagter i hver klasse og for SFO, som kan være med til at holde orden. Det er
også vigtigtat redskaber bliver behandlet ordentligt og at der holdes orden i redskabsrummene.
Det er vigtigt at der bliver sat rammer for, hvordan man opføre sig i hallen. Den skulle gerne
ved-blive med at være der for os alle sammen.

7. Afslutning.
JT opfordrede til, at der er yngre folk som stiller op til hallens bestyrelse. Der udsendes indbydelsetil halfordelingsmøde onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00. Der er generalforsamling i hallen
torsdagden 24. marts kl. 19.00 2022, alle medlemmer er velkomne.
Foreningerne opfordrede til, at invitationen til generalforsamlingen også sendes ud til medlemmerne. Og måske også noget på infoskærmen og på info-skærmene som Lokalråd Fladså har
satop og administrerer. Vigtigt med åbenhed og information.
Foreningerne takkede for initiativet til dialogmødet og hallen opfordres til, at det bliver afholdt
hvert år. Rigtigt dejligt at få talt sammen og at få kommunikeret med hallen. BG – det vil vi lægge
i kalen-deren, dejligt at så mange møder op.
BG takkede for en rigtig god dialog med en positiv indgang til spørgsmålene.

2022.03.21
Birthe Grand, ref.

