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 6. august 2014

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 13. august kl. 17.00
i Skals Hallen (lokale 1)
Afbud: Jan

Dagsorden:
1.

kl.17.00

Bestyrelsesmøde
Siden sidst:
1) formand
DS har indsendt div. papirer til Landinspektøren
Der mangler stadig opdatering af sponsorskilt og hjemmeside
2) inspektør
Jan har været til møde vedr mulighed i flexjob
3) øvrige
intet

2.

Byggeri:
Økonomi / finansieringsplan
KPF fremsender hver måned en acontoopkrævning fra
håndværkerne.
Peter kontakter Flemming N for det praktiske forløb mht
økonomi og byggetilladelse.
Jørn indgår / lukker aftale med Nykredit inden 1.9.
Peter og Jørn har møde med Den Jyske Sparekasse 14.8.
mht byggegaranti m.m.
Peter har kontaktet kommunen om frigivelse af de
bevilligede midler – og afventer svar.
Effektuering af tilsagn
DGI vil fremsende papirer til endelig aftale.
Når indbetaling/indsamling er gennemført, skal SGF
ansøge DGI om tilskud.

Skytterne (Tage / Mikael) skal indsende en ny specificeret
ansøgning til DGI (skytter) inden 29.10.2014
Tage og Mikael mødes med DS,CP og PJ mandag 18.8. kl
17.
Jørn har udarbejdet oplæg til sponsorbrev – sponsorliste
sendes til DS for udsendelse af breve.
GO’ON kontaktes for status – evt happening på tanken…

Markering af opstart
Flemming foreslår onsdag den 24.9. kl. 11.30 – markering
af ”rejsegilde” / opsætning af spær.
Her vil div byggemestre alligevel være til stede.
Infoskærme opdateres…..

Orientering fra arkitekterne
Der er byggemøde hver anden onsdag kl. 10 – 1. gang
13.8.2014
Flemming stiller gerne op til en orientering på best.møder –
såfremt det bliver en tirsdag eller torsdag.
Gennemgang af prioriteringsliste vedr. ekstra ydelser
på byggeri
KPF har ikke modtaget priser på disse ønsker, så dette
punkt udsættes til næste møde.
Peters Bygningsservice har givet tilbud på etablering af
midlertidig indgang til selskabslokaler – tilbud accepteret

3.

Eventuelt - herunder næste møder
Jan undersøger, hvilke haller der har tilsvarende motionscenter,
hvor vi på kommende møde kan sparre om indretning, drift m.m.
Næste mødedato: 2.9. kl. 17.

4.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat oplæst og godkendt.

Referent
Kent Boi

