Til
Doris Skov, Poul Johannesen, Claus Pedersen, Kent Boi Pedersen, Mikael Kjær Hansen, Jørn
Flaaris, Peter Jørgensen og Jan Jakobsen.
Orientering for: Birgit Jakobsen, Gunnar B. Hellum og Paul A. Blood , Heine Danielsen
Skals, den 13.december 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. december 2012 kl. 17.00
i Skals Hallen (lokale 1).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 06-09-2012
Referat godkendt
2. Siden sidst
a) formand
Der er gennemført MUS med Heine - positivt
b) inspektør
Hjemmeside blev drøftet – herunder muligt indhold og eventuelle ændringer
Svømmehallen er blevet meget rosende omtalt i bladet, Svømme Badet.
Hallen og cafeteriaet sender en hilsen til receptionen på efterskolen. CP ordner.
Tag-reparation er gennemført – endda lidt billigere end tilbud.
Evt. kursus/uddannelsestilbud til Paul blev drøftet. Jan arbejder videre…
Problematikken omkring kommunens betaling af Skals Skoles brug af hallen blev
drøftet – igen. Det anbefales, at parterne mødes for en afklaring af den fastlåste
situation.
c) øvrige
3. Byggeri
a. Referat af møde 4. december.
DS orienterede fra mødet med Grobund og KPF-arkitekterne
b. Oplæg fra Grobund
Jan har aftalt møde med Ejvind fra Grobund og Else Marie fra Møldrup Fysioterapi
torsdag den 20. dec vedr. evt. samarbejde. DS deltager fra bestyrelsen.
c. Videre forløb
Der afholdes møde i uge 2 med bl.a. Lokale Anlægsfonden. Ejvind meddelere dato.
Jørn Flaaris rykker Grobund for oplæg til kontrakt.
4. Økonomi.
PJ orienterede om den økonomiske status forud for drøftelse af nedenstående emner.
Tilbud på nyt lån fra Nykredit er forlænget

5. Nyanskaffelser og reparationer.
Der anskaffes nyt møblement til kontoret ved svømmehallen.
Der er grønt lys for indkøb af nye letvægtsbander til hallen.
6. Varmtvandsbassin
Der er afholdt møde med SGF vedr. eventuel etablering af et varmtvandsbassin – anslået
pris 2,5 mill. Forrentning vil kræve en ekstra udlejning på 5-6 timer pr uge.
Kommunen ansøges om tilskud til etablering af nyt / renovering af eksisterende bassin.
Målet er at etablere et nyt bassin i 2013
7. Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har aflagt besøg, og der arbejdes videre med de forskellige vejledninger /
anbefalinger herfra.
a. Års hjul.
På seneste FU-møde blev et ”års-hjul” (kalender) drøftet, så man kan se
kommende aktiviteter og tiltag.
8. Generalforsamling 2013.
Bestyrelsen foreslår torsdag den 28.2.2013
På valg er Claus Pedersen, Poul Johannesen og Michael Kjær Hansen
PJ sørger for udbredelse af dato
9. Næste møde® ”HUSK” kalender (2013)
Uge 2 – dato følger senere.
10. Evt.
Intet at berette

