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

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen, Jørn Flaaris, Peter
Jørgensen, Jan Jakobsen,
Afbud: Jørn Flaaris
Skals, den 4. juni 2018

Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag, den 12. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30
i Skals Idrætscenter (mødelokale 1)

Dagsorden/Referat :
1) Siden sidst:
a) Formand
Doris refererede fra brugermødet d. 29. maj. Her blev brugen af de nye
omklædningsrum drøftet. Rikke T vil snakke med de øvrige foreninger om
problemet. Derudover drøftedes forslag til nye aktiviteter. Bla. floorball,
Ældreaktiviteter, E - sport og åben hal på udvalgte fredage. Rikke T og CP
er tovholdere.
b) Inspektør
Jan omtalte udlejningssituationen for 18/19. Svømmehallen er meget
booket og udlejningen af hallerne er stigende - dog er fredage stadig ikke
eftertragtede.
Kryger har afholdt et info - møde vedr. legionellabakterier i brusere.
Der foreslås en teknisk gennemgang af installationerne.
Air Con i fitness er taget i brug til stor tilfredshed hos brugerne.
Varslingsanlægget skal serviceres og der tilbydes en serviceaftale. Pris kr.
3.765. Jan kontakter brandmyndighederne for info om lovpligtig service.
Reparation af taget på svømmehallen er aftalt.
KPF arkitekterne kontaktes vedr. garanti på materialer leveret af Virklund
Sport i forb.m. deres konkurs. PJ
c) Øvrige
Fitness anmoder om installation af flere spejle og montering af bøjler i
skydecenteret til TRX - træning. Martin og Mikael aftaler det praktiske.
Der afholdes et møde med Skytteforeningen vedr. brugen af lokalerne.

2) Nyt tag – status
PJ har kontaktet forvaltningen vedr. udskydelse af projektet. PJ genindsender
den økonomiske ansøgning til december. Beslutning om evt. tagpap tages
senere. Derefter indhentes tilbud.

3) P-plads problematik – status

Sagen er sat i bero og der afventes et nyt udspil fra Teknisk Forvaltning.

4) Udlejning af toiletfaciliteter til sommerfesten
PJ har udarbejdet et tilbud om brug af Hallen og toiletfaciliteter. PJ aftaler
endeligt med arrangørerne.

5) Afskedsreception Jan og Birgit
Alle aftaler er på plads og Jan og Birgit tilrettelægger det praktiske.

6) Eventuelt
Jette og Claus R skal have løst problemet med "ejerskabet" af dankort terminalen i cafeteriet. Der udarbejdes en aftale med bestyrelsen. PJ
Nøgler og alarm overdrages til Claus R pr. 1. juli

7) Næste møde
Mandag d. 20. august kl. 17.00

8) Godkendelse af referat
Referatet godkendt på mødet
Referent
Claus P.

