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 14-04-2015

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 14. april 2015
i Skals Hallen (mødelokale 1)
Afbud:

kl. 17.00 til 18.30

Formøde med brugerforeningerne bl.a. om fremtidig
udlejning og skoleprojekt (mødelokale 2A)
Mødet blev afholdt i det nye selskabslokale :-)
Der var godt fremmøde af foreninger samt Jess Ole fra Skals
Skole til orientering om det kommende år i Skals-hallen.
God stemning og interesse.

Dagsorden:
1) Kl. 18.30

bestyrelsesmøde med spisning
Mødet blev afholdt i det nyistandsatte mødelokale :-)

2)

Siden sidst :
a) formand
Intet nyt - som ikke kommer under senere punkter.
b) inspektør
Skals Svømmehal er med i artikel i det nye blad fra
Aquapunkt / Svømme Badet.
Man er næsten færdig med "renovering" efter
indbrud.
De forskellige skoler og foreninger skal forberede
ønske til hal-timer for 2015/16
c) øvrige
Der er udarbejdet udkast til lejeaftale med fitness.
Der er pt god opbakning som instruktør i fitness.
Der afholdes workshop 15. april for arbejdsgruppe

3)

Byggeri
a) status byggeri
Det haster med at få indgangsparti og gang færdig til
garant-mødet onsdag næste uge - 22.april.

Færdiggørelse af forstærkning af spær i gl. hal er
udsat til efter 4.maj, så det ikke får indflydelse på
øvrige aktiviteter i hal og selskabslokaler.
Ellers forventer håndværkerne, at tidsplan
overholdes.
Dansikring er ikke længere en del af BE Installation,
så nu er det 2 forskellige firmaer, som skal afslutte
adgangskontrol og sikring.
b) økonomi
FU havde møde med Flemming Nauntoft fra KPF
vedr afslutning af belægning på udearealer.
Dette indebærer bl.a. at "skuret" for affaldscontainere
ikke flyttes nu.
Bestyrelsen har besluttet at hjemtage den resterende
del af lånetilsagnet fra Nykredit
c) åben hus arrangement
Man bør udpege et par forslag, som hallen ønsker
tilskud til i forbindelse med receptionen - i stedet for
gaver...
Der udarbejdes et forslag til inviterede gæster - som
ikke kommer fra Skals.
Annonce og invitation udarbejdes af DS og CP.
Reception 13. juni fra kl 10 - 12
ÅH fra kl 12 - 15.

4)

Fremtidig personalebehov
Det anbefales, at personalet inddrages i en dialog om
husets fremtidige drift - og udarbejder et forslag til
opgaver og arbejdsfordeling.

5)

Eventuelt
intet

6)

Dato for næste møde
Best.møde mandag den 11. maj kl 17.
Møde med brugerforeningerne 20. maj kl 17 - 18.30

7)

Godkendelse af referat
Referat oplæst og godkendt
Referent - Kent Boi

