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REFERAT BESTYRELSESMØDE 

 
Indkaldt: 5.12.2018 

 
 

Dato: Mandag d. 10.12.2018 – kl. 18.00 
Sted: Nyborghallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg. Mødelokale 2  
Referent: Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Erik Rosengaard, Ken Brandenburg, Lis Egelund Jepsen, Preben Henriksen,  

Peter Johansen, Lars Alkærsig, Carl Haals, Jørgen Andersen, Hans Christian Nielsen og Lisbet 
Lambert. 

Afbud: Allan Bau Petersen, Kim Rasmussen  

 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra formanden 

• Budget 2019 – godkendt af Nyborg Kommune 
• Oplæg på mødedatoer for 2019  

2. Nyt fra centerleder 
• Dagligdag 
• Status byggeri Svømme- og Badeland 

3. Økonomi 
• Finansbalance pr. d. 30/11 2018  

4. Eventuelt 
 

 
1) 

• Orientering om budget 2019, som er blevet godkendt af Nyborg Kommune. 
• Mødedatoer blev gennemgået – ikke umiddelbart nogen ændringer, hvorfor disse betragtes som fastlagte. 

 
2) 

• Dagligdag – se bilag. 
• Status byggeri Svømme- og Badeland: 

Fase 0: I forbindelse med facaderenoveringen er der bla. fundet fugt i murkronen, da denne er udført af 
spånplader hvilke ikke er egnet til dette. Ligeledes ligger membraner forkert og heraf er isoleringen nedbrudt, 
hvorved der er, og har været, et meget stort usynligt varmetab.  
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Dette bliver nu genoprettet, og derfor bliver tidsplanen for fase 0 forskudt. 
 
Der fokuseres på, at karnap 3 og facade ved indkørsel laves færdig først, således at man kan arbejde videre 
med facaden mod fodboldbaner sammen med arbejdet med fase 1. 
 
Fase 1: Tirsdag d. 27. november var der besigtigelse af projektet med omklædningsrummene / 
teknikkælderen / receptionen og flexrummet. Håndværkere som ønskede at give bud på projektet var forbi. 
Licitation er torsdag d. 13. december 2018. Opstart forventes at være i slutningen af januar 2019. 

 
3) 
Finansbalance pr. d. 30/11 2018 blev gennemgået. 
Åben snak om økonomien i vores caféer. I 2019 ønskes der fokus på dette samt en nærmere tæt dialog med 
foreninger om at støtte vores caféer, og ikke medbringe eget drikkelse.  
 
4) 
Intet 
 


