
Referat fra forretningsudvalgsmøde 
27.november 2006.  

 
 

Tilstede:  
 
Susanne Petersen, Malene K. Nielsen, Jens Johansen, John Krogh, Claus Thomsen, Ulrik Hansen, 
Palle Olesen, Jørgen Mortensen.  
 
Referat:  
 
Referatet blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål og svar.  
 
Siden sidst:  
 
Der er foreløbig blevet repareret to inddækninger omkring ovenlysvinduer, og så er der blevet 
fundet flere huller i den indendørs varmeforsyning. Skaderne er blevet udbedret. Regningen for 
reparationen på varmerørene er sendt til Vejen Kommune da Kommunen ikke har tegnet 
rørskadeforsikring  i Andst-Hallen.  
 
Økonomi:  
 
Haludlejningen er på nuværende tidspunkt ca. 20000 kr. bedre end budgettet, hvorimod 
varmeudgiften er ca. 17000 kr. over budgettet, dette skyldes en ekstra termin samt en højere gaspris. 
Eludgifterne er 10000 kr. bedre end budgettet. På nuværende tidspunkt forventes der et bedre 
årsresultat end der var lagt op til i årsbudgettet. Den fastforrentede konto omsættes i obligationer og 
Ulrik og Palle afgør hvor meget af driftskontoen der kan flyttes til obligationer.  
 
Halinspektøren:  
 
Palle har deltaget i et møde omkring hallerne i Ny Vejen Kommune. Mødet fandt sted i Rødding. 
Der er efterfølgende udsendt en skrivelse fra Ny Vejen Kommune med de nye satser og tilskud for 
timelejeprisen. John og Palle har været til møde i Holsted-Hallen omkring halsamarbejdet i Ny 
Vejen Kommune. Det var et godt møde og der var et stort diskussionsområde. Palle gennemgik 
derefter de omdelte forbrugstal.  
 
Byggeudvalg:  
 
Jens har haft en dialog med Lokale og Anlægsfonden og der er aftalt at Andst-Hallens byggeplaner 
foreløbig ligger standby indtil marts 2007. Byggeudvalget prøver et yderligere forsøg på at 
synliggøre det nuværende projekt i det første kvartal i 2007.  
 
Udlejningsstatus:  
 
FUV besluttede at nedsætte et markedsføringsudvalg bestående af Susanne Petersen, John Krogh, 
Claus Thomsen og Palle Olesen. Beslutningen skal ses i lyset af de faldende udlejningstimer.  
 
 



Repræsentantskabsmøde 2007:  
 
Repræsentantskabsmødet afholdes tirsdag d. 20.feruar 2007 kl. 19.30.  
 
Næste FUV møde:  
 
Tirsdag d. 6.februar 2007 kl. 19.00.  
 

Referent: 
Jørgen Mortensen. 

 


