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,
Skals, den 12. juni 2017
Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag, den 12. juni kl. 17.00 – 18.30
i Skals Hallen (mødelokale 1)
Afbud: Claus Pedersen

Dagsorden:
Der serveres øl, vand og kaffe under mødet.
1. Siden sidst:
a. formand
b. inspektør
c. øvrige
Ad 1a: Der var enighed om, at personale/bestyrelses-arrangementet var en succes.
Ad 1b: Se under de enkelte punkter
Ad 1c: Forespørgsel fra Fitness om opsætning af aircondition - til varme dage.
2. Færdiggørelse af byggeri
Skydecenter
Ad 2: Der mangler stadig maling bag skydedøren. Der er lavet aftale om endelig
betaling efter færdiggørelse.
3. Nyt halgulv
2 tilbud (vedlagt) gennemgås
Finansiering
Ad 3: Vi har fået overslag/tilbud fra Virklund Sport og Unisport. Vi planlægger med
overslag på ca. 950.000 kr. og lægger 200.000 kr. på til uforudsete udgifter.
Finansieringsplanen sendes derefter til kommunen. (PJ og DS)
4. Skoleaftalen
Orientering og drøftelse
Ad 4: Skolen planlægger med klokketimer i stedet for lektioner. Det vil betyde en
nedgang i indtjeningen for os på ca. 80.000 kr. Desuden vil de gerne skifte mellem
udendørs og indendørs brug af omklædningsrum. Vi afventer tilbagemelding fra Skals
Skole/Jess-Ole Jensen.

5. Reparationer/Nyanskaffelser
Ad 5: Et ur til svømmehallen koster 8.660 kr. Bestilles. 14 Ovenlysvinduer til taget
bestilt/leveret til 88.571 kr. - udskiftes snarest muligt.
SGF/Gymnastik ønsker ribber i ny idrætshal. 3 stk. koster ca. 15.000 kr. Bestilles.
LRV ønsker en harpiksrenser til ca. 13.000 kr. Vi overvejer.
6. Orientering fra Foreningsmødet den 25. april (JJ + CP)
a. Minimumsleje før/efter
b. Principper?
Ad 6: Ringe fremmøde. Der skal arrangeres fredags-arrangementer i samarbejde
mellem foreninger og idrætscenter (CP).
Idrætshal udlejet 16.00-22.00 man-tors. Ny idrætshal er udlejet 21 timer man-fre.
Svømmehallen har øget udlejning. Varmtvandsbassin er en magnet.
7. Personale
Ad 7: Intet.
8. Eventuelt
Ad 8: CP laver tekst til indlæg om handicaplifte til avisen.
Fodbolddommere har røget i omklædningsrummene, og spillerne har drukket dåseøl.
Der er sendt advarsler til de ansvarlige.( JBU og Valkyrien)

9. Godkendelse af referat
Ad 9: Referatet godkendt.
Referent: Doris Skov

