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 Flaaris
Skals, den 2 september 2014

Referat bestyrelsesmøde 2. sept. 2014
Afbud:

Dagsorden:
1.

Siden sidst:
a: formand
Vi har fået endelig byggetilladelse
b: inspektør
Personalemangel:
Billetpiger – kan ikke skaffe pga ny skolereform
Flexjob – kunne være en løsning. Jan udarbejder
forslag til jobbeskrivelse og arrangerer møde.
Livredderne kører på overtid bl.a. pga kursus
Opgaver:
Depot –

Cykler -

container skaffes (enten leje eller køb) JJ + MKH
Jan finder løsning til bander
Depot til tribuner findes CP
henvises til opmærket areal på P-plads Doris
”Revasbobler” flyttes – Doris kontakter Revas

Blomster - depot for blomster - aftale laves med Decoplant JJ
Skærmvæg Jan undersøger
Skilte

Doris udarbejder forslag – evt med lys på.

Byggeudv – forholder sig til de løbende opgaver ved byggeriet
Poul, Claus, Doris og Jan
Medier

Facebook, infoskærme m.m. bør løbende opdateres
med tekst og billeder Doris og Mikael

Gulv

Pris på nyt gulv i lokale 1 + stort selskabslokale
undersøges. Jan

Personalesamtaler:
Claus vender snarligt tilbage med dato
Skolebrug:
Der er ikke sammenhæng mellem Skals Skoles
fremsendte ønske om tidsforbrug og Skals-hallens
normale lejeregler.
Computer:
Ny stationær samt en bærbar købes – Jan
Energi rapport:
Fordele og ulemper ved fællesaftale blev drøftet
En forventet tilbagebetalingstid bør derfor være
afgørende for ja eller nej til den foreslåede model.
Skals Hallen er interesseret i det videre forløb.CP+ JJ
Hjemmeside:
Hvordan optimerer vi hallens hjemmeside?
Vi skal blive bedre til at udnytte denne og komme
med ny info på siden. Mikael og Doris
c: øvrige
Jørn – der kommer nye LAG-midler, som måske kan ansøges.
2.

Byggeri:
a: status byggeri
Jan – tlf-kabel overgravet. GSM-sender midlertidig opstillet.
Jan og Mikael aftaler sikkerhedskrav for alarmsignal vedr skytter
Byggemøder – og daglig drift - er forløbet i god tone og godt
samarbejde. Vi følger tidsplanen pt.
Dim. på kloak er ændret.
Ændring af ventilation skal drøftes
Husets daglige drift / adgang drøftet med entreprenørerne
b: økonomi
Peter og Jørn har fået aftale med Nykredit på plads.
Dokumentation for hallens projekt er fremsendt til kommunen for
udbetaling af de budgetterede midler.
Den Jyske Sparekasse afventer ekstraordinær generalforsamling
mandag den 8.9. kl 17.
Herefter laves aftale om byggekredit.
Revideret budget blev fremlagt
Thorkild Sørensen kommer torsdag 4.9. for gennemgang af mulig
fundraising. Hallen og foreninger i fællesskab.

Energi Midt søges om tilskud til tilslutningsafgift Peter og Jørn
Viborg Kommune søges om fritagelse for byggesagsomk. PJ+DS
c: effektuering af tilsagn
Mikael kontakter Sparekassen om mulig hjælp til indbetaling
Hvor det er muligt udsendes mail med aktivt link til DGI
Brev om indbetaling af tilsagn – samt opfordring til øvrige –
uddeles.
Jørn og Peter har udsendt breve til alle de virksomheder, som har
givet tilsagn.
d: markering af opstart (infoskærme/sponsorskilte)
Opstart markeres onsdag 24.9. kl 11.30 med et mindre traktement
for entreprenører, sponsorer og andre interesserede
Doris og Claus forbereder
e: gennemgang af prioriteringsliste (udsat fra sidste møde)
Liste blev gennemgået. Med undtagelse af facadebeklædning er
der positiv interesse for øvrige forbedringer.
Spec af beløb ønskes inden endelig vedtagelse.
Møde herom aftales Jan og Poul
Claus kontakter KPF
5.

Eventuelt - herunder næste møde:
Ekstraordinær generalforsamling mandag den 8.9.kl 17

6.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat godkendt

Referent
Kent Boi

