Skals Idrætscenter
Kærvej 9 - 8832 Skals - Tlf. 8669 4150

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Poul Johannesen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen
Peter Jørgensen, Jan Jakobsen, Jørn Flaaris
Afbud:
Skals, den 2. december 2016

Referat bestyrelsesmøde fredag, den 2. december kl. 17:00
i Skals Idrætscenter (mødelokale 1)

Afbud: Alle mødt

Dagsorden:
1)

Siden sidst:

Doris har henvendt sig til KPF vedr. mangelliste. Se punkt 3.
Doris og CP deltager i reception i KPF i anledning af
at Flemming Navntoft går på efterløn.
b) inspektør
Afskaffelsen af PSO - afgiften betyder en mindre energiudgift
på ca. 50.000. Lise Myrtue ophænger egne malerier i Hallen og
selskabslokalerne. Forsikringsspørgsmålet er afklaret.
c) øvrige
Intet til ref.
2)

Handicaplift til svømmehal
Tilbud er modtaget. Jan aftaler køb og montering med firmaet.
Vanførefondet ansøges. Jørn F

3)

Byggeri
Verdo har kikket på mangler ved el - installationen. Reparation
afventes. Peter Byg mangler reparation af vindue og rulledør i
skydelokalet.

4)

Henvendelse fra kommunen om p-plads vedligeholdelse
(se bilag) Viborg Kommune forventer, at Skals Idrætscenter
vedligeholder pladsen. Der udarbejdes et svar, hvor vi redegør
for hidtidig praksis og gør opmærksom på "anden brug" af
pladsen. DS + CP

5)

Video overvågning
Tilbud på nyt system er modtaget. Jan indgår aftale om køb og

montering.

6)

Aktivitet i én hal / begge haller? – møde med foreninger
Der arrangeres et møde med foreningerne i januar.
Dagsorden med nævnte problem/løsning og kommende "åben
hal" på udvalgte fredage.

7)

Hjemmeside/infoskærm
Helle Johansen arbejder videre med tekst til hjemmesiden.
Infoskærmene fungerer efter hensigten.

8)

Eventuelt
Aftale om luftfoto af hele Idrætscenteret er truffet. Bliver
udført snarest.
Nyt halvgulv sættes på kommende dagsorden.

9)

Dato for næste møde
Onsdag d. 8. februar 2017 kl. 17.00
Generalforsamling afholdes tirsdag 28. februar kl. 19.30
Bestyrelsen mødes kl. 18.30

10)

Godkendelse af referat
Referatet godkendt

Referent
Claus P.

