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 11-05-2015

Referat bestyrelsesmøde mandag, den 11. maj 2015 kl. 17.00
i Skals Hallen (mødelokale 1)
Afbud:

Dagsorden:
1)

Siden sidst :
a) formand
Der har været drøftelser med personale vedr behov for
bemanding fremadrettet.
Udearealer er blevet tilrettet.
b) inspektør
Der skal laves dagsorden til møde med brugerforeninger 20.5.
Jan og CP
De nye selskabslokaler er taget i brug - og med positive
tilbagemeldinger.
c) øvrige
Forskellige praktiske forespørgsler fra fitness blev drøftet

2)

Byggeri
a) status byggeri
De anførte mangler er endnu ikke udbedret som
aftalt på byggemøde. Det har desværre medført, at et
arrangement i hallen på onsdag må ændres.
DS retter henvendelse til Flemming vedr mangler.
Jan tager fat i skilteleverandør for afklaring af tekster.
Mikael undersøger mht infoskærme.
Der opsættes tastatur for alarm ved indgang til
skyde- og cafeområde.

b) økonomi
Der er indkøbt nyt trådløst netværk
Inventarliste gennemgået og godkendt.
DJS ansøges om tilskud til hcp.lift m.m.
De enkelte foreninger opkræves depositum for det
antal "brikker" der udleveres til de respektive
navngivne instruktører.
Sponsoraftale med DJS blev drøftet - og godkendt.
c) åben hus arrangement 13. juni
DS er ved at lave en folder til omdeling.
Fitness, skytterne, SGF (med underafdelinger) og
Valkyrien har indlæg om forskellige aktiviteter.
CP aftaler traktement med Birgit inden 1.6.
3)

Fremtidig personalebehov
Emnet er drøftet med personalet.
Man er indforstået med, at de nye faciliteter vil
betyde omlægning / ændring af arbejdsopgaver og
tider, men at der også skal ansættes en person - evt
på deltid - som kan indgå i de daglige opgaver - på
lige fod med de øvrige.
FU udarbejder forslag til stillingsopslag.

4)

Eventuelt
Intet

5)

Dato for næste møde
Torsdag den 28.5. kl 17.00

6)

Godkendelse af referat
Referent
Kent Boi

Referat læst og godkendt

