Skals Idrætshal & Svømmehal
Kærvej 9 - 8832 Skals - Tlf. 8669 4150

Til:
Doris Skov, Claus Pedersen, Poul Johannesen, Kent Boi Pedersen, Mikael Kjær Hansen
Peter Jørgensen, Jan Jakobsen, Jørn Flåris
Skals, den 13. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 13. marts kl. 17.30
i Skals Hallen (lokale 1)
Afbud: ingen

Dagsorden:
1. Kl. 17.30 til kl. 18.30 møde med arkitekter
KPF fremlagde det reviderede projekt
Der var kun enkelte forslag om smårettelser hertil.
Nye skitser rundsendes til bestyrelsen på mail.
Bestyrelsen har besluttet, at KPF klargør projektet for licitation!!

2. Kl. 19.00 - 21.00 bestyrelsesmøde
Jan arrangerer møde med Viborg Kommune for præcisering af udgifter til
omlægning af kloak, vej og Himmerlandssti m.m. (KPF deltager i møde)
3. Godkendelse af referat d. 19. februar
Referat godkendt
4. Siden sidst:
1) formand
Glæde over fremmødet til generalforsamling og den efterfølgende
konstituering.
Ligeledes glæde over stort fremmøde til foredrag med Annemette
Rasmussen og god omtale i avisen.
Stor tak til Carina for forarbejde.
Godt møde med KPF 10.3. som optakt til dagens præsentation.
2) inspektør
Personalesamtaler hænger!!
Hjemmesiden skals2013.dk skal opdateres.

3) øvrige
Når tegninger kommer fra KPF bliver div. interessenter – og
offentligheden - orienteret om bestyrelsens beslutning om, at
projekt klargøres til licitation.
Der udsendes nyhedsmail til indsamlere, foreninger m.m.
DS forfatter – MKH rundsender.
CP kontakter avisen for info om beslutning.
Jørn og Peter kontakter Nykredit for lånetilsagn.
Jørn vil forhøre sig hos en fundraiser om mulig assistance.
5. Udlejning 2014 - 2015
Der skal udsendes besked / forespørgsel til foreninger samt skoler om
forventet behov / bookning for det kommende år. Det skal fremhæves, at der
ikke accepteres ”huller” i bookningen fra skolens side.
Breve tilrettes og udsendes.
6. Reparation og vedligeholdelse
Jan har lavet overslag over nødvendige rep – se vedlagte.
Jan igangsætter rep og renovering iht opstilling - og indhenter tilbud på
maling.
7. Næste møde:
Mandag den 7. april kl. 19.00 – best.møde.
SGF, Valkyrien og Skytterne inv. til dette møde.

Ovenstående referat godkendt.

