Til
Doris Skov, Poul Johannesen, Claus Pedersen, Kent Boi Pedersen, Mikael Kjær Hansen, Jørn
Flaaris, Peter Jørgensen og Jan Jakobsen.
Orientering for: Birgit Jakobsen, Gunnar B. Hellum og Paul A. Blood , Heine Danielsen
Skals, den 6. september 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. september 2012 kl. 18.30
i Skals Hallen (lokale 1).
(Mødet indledes med spisning)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 18-06-2012, 29-08-2012 og foreningsmøderne.
Godkendt
Referat af foreningsmøde 21.8. sendes til de deltagende foreninger
2. Siden sidst
a) formand
Bruger repræsentanten har ønsket at stoppe sit virke i bestyrelsen, dette er taget til
efterretning. Afventer fra brugerne om ny repræsentant.
Jørn Flaaris deltager i kommende møder som ”økonomisk konsulent” i forbindelse
med gennemførelse af byggeprojektet.
DS og CP deltog i SGF’s instruktør/træner/udvalgs møde på efterskolen, hvor
PROJEKTET blev forelagt. Oplægget blev positivt modtaget.
DS og CP har gennemført MUS med 2 medarbejdere fra hallen. Formand og
næstformand har bestyrelsens opbakning til at gennemføre lønforhandling.
b) inspektør
Arbejdsgruppen bag byfesten har ønsket en ny pris, da man ikke har brugt hallen i de
oprindeligt ønskede antal timer. Afregning vil være på niveau i 2010 for halleje.
JJ er fortsat i dialog med KU om afregning for skolernes timeforbrug.
JJ har endnu ikke fået pris på reparation af tagpap ved tag i svømmehal.
c) øvrige
PJ orienterede om vilkår for kommunens tilskud til PROJEKTET (moms)
3. Beslutning vedr. projekt og proces.
a. Grobund
Grobund skal lave et kontraktudkast efter aftalte vilkår
b. KPF
KPF arbejder videre med tegninger og udfærdiger kontraktudkast.
c. Andet
Nordea og Sparekassen har givet tilsagn om at medvirke til husstandsindsamlingen
4. Varmtvandsbassin svømmehal/ renovering af lille bassin.
a. Økonomi
JJ fremlagde oplæg til KU om økonomisk tilskud til et varmtvandsanlæg til det lille
bassin, da det nuværende pt kører på en midlertidig dispensation.
Der arbejdes videre med sagen.
b. Tidsplan

Endelig beslutning følger senere
5. Evt
Næste møde: onsdag den 26.9. kl 17.00

