Til
Doris Skov, Poul Johannesen, Claus Pedersen, Kent Boi Pedersen, Mikael Kjær Hansen, Peter
Jørgensen og Jan Jakobsen.
Orientering for: Birgit Jakobsen, Gunnar B. Hellum og Paul A. Blood , Heine Danielsen
Skals, den 3. april 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2013 kl. 19.00
i Skals Hallen (lokale 1)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 05-03-2013 og 21-03-2013
De 2 referater godkendt
2. Siden sidst
a) formand
Bestyrelsen er ikke enig i kommunens udregning af tilskud
Peter J har rykket for svar på vores indsigelse.
Doris har rykket kommunen for svar vedr tilskud til nyt tag.
Bestyrelsen har ønsket/foreslået en 50/50% tilskudsordning vedr. etablering af nyt
varmtvandsbassin. Afventer svar fra kommunen.
b) inspektør
Tilbud forsikring
Jan og Peter har haft møde med en forsikringsmægler, hvilket har
resulteret i et tilbud, som er noget billigere end nuværende…
Bestyrelsen overvejer tilbuddet
Renoveringsopgaver ifølge ref. 05-03-13
De tidligere aftalte – mindre - renoveringsopgaver er alle igangsat
Øvrige renoveringsopgaver 2013
Liste udarbejdes
Div.
SGF har udvidet svømningen i april og maj
c) øvrige
Ugeavisen har beklageligvis glemt at indrykke indlæg om hal-projektet efter mødet
med foreningerne. CP følger op…
Dagplejen har forespurgt om muligheden for en aktivitetsdag i hallen – sidst i maj.
3. Bestyrelsesopgaver.
a. Hvem har ansvaret for opgaverne, samt udførelsen?
Jan savner større deltagelse fra bestyrelsen til flere af de praktiske opgaver omkring
bestyrelsens arbejde, korrespondance og mødernes afholdelse.
Dette punkt – samt afklaring af nedenstående emner – blev drøftet.
FU udarbejder endelig dagsorden – og PJ udsender denne.
FU-møder programsættes løbende.
b. Personalesamtaler.

Der afholdes snarest MUS med Jan – og øvrige ansatte tilbydes en i årets løb.
Ny runde MUS i 2014 til alle.
c. Skolebetaling hal herunder brev og evt. møde med Skals skole.
Bestyrelsen følger op på henvendelser/forespørgsler til kommunen – og manglende
svar på disse.
Status på de enkelte henvendelser og møder med kommunen følges tæt af FU - og
drøftes på best.møderne
Det foreslås, at CP og Jan holder et møde med Skals Skole om bookning af hallen.
d. Bestyrelse/ personalearrangement.
Michael vender snarest tilbage med dato og sted
e. Tilskudsmodel, herunder manglende fremskrivning.(møde med kommunen)
f. Brev til bruger/ skoler.
Jan udsender brev/mail til foreninger mht til ønske om timer for det kommende år.
g. Færdiggørelse af APV.
CP, Kent og Jan gennemgår APV onsdag den 8.5. kl 8.00 - og forelægger
efterfølgende for bestyrelsen.
h. ”Års-hjul” ifølge referat 13-12-2012
FU udarbejder et årshjul

4. Renovering af lille bassin.
a. Tidsplan.
Afventer svar fra Kulturudvalget – se punkt 2.a.
Forventes udført sommeren 2014
5. Byggeprojekt.
a. Finansieringsplan
PJ og JF afslutter budget til mødet 9.4.
Der udarbejdes forslag til ansøgning til Fonden Sparekassen i Skals
b. Opfølgning på brugermødet
Stor tilfredshed med fremmødet og den positive interesse for projektet
Infomateriale vedr indsamling drøftes på mødet 9.4.
c. Møde med Borgerforeningen
Der orienteres om projektet på møde 9.4.
d. Borgermødet 2. maj.
Oplæg laves med Ejvind på møde 9.4.
e. Hvordan vil vi drive motionscentret??
Tanken er, at Skals Hallen selv skal stå for drift – for at give størst mulig
fleksibilitet.
6. Næste møde: 9. april og borgermøde 2. maj 2013
Dagsorden for møde 9. april kl 17.00
Møde med Grobund / Ejvind
Møde med borgerforeningens best.
7. Evt.
Intet
Dagens ref. er godkendt på mødet.
Kent Boi

