Formandsberetning 2017
Skals Idrætscenter

Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig sådan:
Formand: Doris Skov
Næstformand: Claus Pedersen
Sekretær: Claus Pedersen
Kasserer: Mikael Kjær Hansen
Menigt medlem: Jørn Flaaris
Menigt medlem: Martin Johansen
Brugerrepr.: Vakant

Beretning:
Efter voldsomt travle år, blev 2017 en anelse mere roligt.
Der var dog et par store begivenheder, der havde brug for alle, gode kræfter! Den 2. september blev der afholdt en stor jubilæumsfest for Skals Skole. 750 tidligere elever og ansatte havde meldt sig til at deltage i aftenfesten i Hal 1. Arrangementet blev en stor succes! Bespisning
og betjening af alle gæster forløb utrolig godt. Der skal lyde en stor ros til cafeteriaforpagter
Birgit Jakobsen og halbestyrer Jan Jakobsen og alle deres hjælpere for en fantastisk indsats!
2017 blev begyndt med en fernisering med flot besøgstal. Der var lavet aftale med kunstneren Lise Myrtue om udstilling af hendes og andres malerier i selskabslokaler og forhaller. Det
er stadig en flot løsning på vores muligheder for udsmykning.
I februar blev installeringen af 2 handicaplifte færdiggjort – med økonomisk hjælp fra Lions
Club, Møldrup.
Vi er ikke sluppet for manglende færdiggørelse. Bl.a. solafskærmningen i Fitness-lokalet har
givet store problemer. Det ser ud til, at det endelig er i orden.
Der er desuden i fællesskab indkøbt nye maskiner, pga. stor efterspørgsel.
Næste projekt er installering af airconditionanlæg i fitnesslokalet, så det kan styres særskilt.

Valkyrien har i år fået hjælp til udskiftning af persienner i deres klublokale.
Gennem hele året har vi haft møder og forhandlinger vedr. P-pladsen. Viborg Kommune vil
have, at vi skal stå for vedligeholdelse og snerydning. Vi har påpeget, at vi ikke ejer matriklen med P-pladsen. Desuden er vi ikke de eneste brugere. Sagen er endnu ikke afklaret.
Vi har også deltaget i bl.a. borgermøder om Halkapaciteten i Viborg Kommune. I den forbindelse har Viborg Kommune overgivet opgaven til Viborg Idrætsråd. Vi har derfor haft besøg
af repræsentanter fra Viborg Idrætsråd, der orienterede sig i hele centeret. Vi har tidligere på
året ansøgt om tilskud til nyt gulv i Hal 1. Det er kommet med i en renoveringspulje, hvor vi
nu har udfyldt skemaer i 3 runder. Så må vi se, om vi kommer med i denne omgang.
Vi kan glæde os over, at regnskabet ser godt ud. Peter vil gennemgå det om lidt. Men der
skal også bruges mange penge i det kommende år. Tilskuddet til nyt tag er på budgettet i
2018, og hvis der så også bliver bevilget tilskud til nyt gulv, får vi brug for ressourcerne.
Efterårets store opgave har været at søge efter afløsere for Jan og Birgit. Det var ikke så nemt.
Vi skulle jo gerne have den bedste løsning for begge stillinger. Det endte med, at vi måtte
forhandle med Jan og Birgit om en forlængelse af deres ansættelse og forpagtning, så vi fik
lidt ekstra tid til at finde de rigtige personer. Tak for det! Det er nu lykkedes, og 1. juli overtager Jette Kjærsgaard Jensen forpagtningen af cafeteria og selskabslokaler, og 1. august begynder Claus Kjærsgaard Rasmussen som centerleder. Vi glæder os meget til samarbejdet og
håber, det vil blive til glæde og tilfredshed for alle.
Jeg vil til slut sige en stor tak til vores dygtige og trofaste personale, som altid udviser stort
engagement og stabilitet - og altid er klar til en ekstra indsats, når det kræves! Maria er blevet
ansat på fuld tid siden maj. Det er utrolig vigtigt, at vi har et meget dygtigt og stabilt personale.
Jeg vil også takke alle brugerforeninger - her iblandt SGF, Valkyrien, Skytteforeningen og
Skals Fitness - for et godt samarbejde i årets løb!
En særlig tak til FU og den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år!
Skals, den 27. februar 2018
Doris Skov
Formand

