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 3. december 2014

Der indkaldes til bestyrelsesmøde onsdag, den 10. dec. kl. 17.00
i Valkyriens klublokale
Afbud:

Dagsorden:
1.
a.

Siden sidst
formand
Formand og næstformand har gennemført personalesamtaler med de
ansatte. Der er aftalt opfølgningssamtaler i juni 2015. Lønforhandling
med inspektøren er aftalt til 1. kvartal 2015

b.

inspektør
Jan orienterede om aktuelle reparationer.
Afklaring af fleksjobmedarbejder sker d. 16. december på møde med
Jobcenter Viborg. Bestyrelsen anbefaler ansættelse pr. januar 2015.

c.

Øvrige
Intet

2.
a.

Byggeri
Status byggeri
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Beslutning om lys farve på hæve sænkevæg og lysarmatur. Montering af låsesystem aftales med
Peter Byg ( Jan ). Jan indhenter tilbud på inventar til omklædningsrum
med Tjørring Inventar. Begge selskabslokaler monteres med mosaik
parket. Opstregning og etablering af baner i ny hal aftales med Virklund.
BE - installation kontaktes vedr. elektronisk adgangskontrol.

b.

Byggemøder
Bestyrelsen informeres løbende gennem referater af byggemøderne.

c.

Byggeinfo (hjemmeside - facebook m.m.)
Nye billeder af byggeriet er lagt på Hallens hjemmeside. Facebook
bruges aktivt.

d.

Motionscenter (indretning, opstart, drift m.m.)
Der indhentes tilbud på maskiner og indretning. Derefter arrangeres

møde med de frivillige instruktører, hvor drift og køb af maskiner m.m.
drøftes. Mødet afholdes onsdag d. 4. feb. 2015 kl. 19.00 ( CP )
e.

Økonomi (Brøndum - Hvidbjerg Vinduer)
Aftale med Brøndum og Hvidbjerg Vinduer udformes som foreslået (PJ)
PJ redegjorde for den aktuelle driftsøkonomi. Byggeøkonomien følges
nøje. Møde afholdes med KPF d. 17.december kl. 9.30. PJ deltager.

f.

Tilsagn - status
Mikael orienterede om status.

g.

Booking (se mail fra den 3. dec.)
Doris og Jan deltager i møde på kommunekontoret d. 14. januar kl. 10.00

3.

Eventuelt - herunder næste møde
Næste møde er tirsdag d. 20 januar 2015 kl. 17.00. FU i forb.m.
byggemøde i januar

4.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat godkendt

Referent
Claus Pedersen
Næstformand

