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

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Poul Johannesen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen
Peter Jørgensen, Jan Jakobsen, Jørn Flaaris
Skals, den 15. august 2016

Referat bestyrelsesmøde mandag, den 15. august kl. 17.00
i Skals Hallen (mødelokale 1)

Afbud: Jørn Flaaris

Dagsorden/Referat:
Fra kl. 17.00 bestyrelsesmøde med middag kl. 18.00
1)

Siden sidst:
a) formand
DS og Jan repræsenterede Skals Idrætscenter ved
receptionen for Ulbjerg Kultur og Fritidscenter.
b) inspektør
Nye gulve er olieret og nødvendige reparationer gennemført
c) øvrige
PJ har aftalt halleje med sommerfesten. Sparekassens Fond
har bevilget tilskud til materialeindkøb. Omlægning af lån er
gennemført.

2)

Renovering af lille bassin
a) status
Endelig afslutning af renoveringen sker i uge 33
Bestyrelsen er meget tilfreds med det færdige resultat
b) åbent hus/indvielse
forslag til dato 3. eller 4. september
Indvielsen finder sted lørdag d. 3. sept kl. fra kl. 13 til kl.16
Fri adgang i svømmehallen. Skals Idrætscenter er vært ved
kaffe/saft og kage i nævnte tidsrum i cafeteriet.

3)

Hjemmeside/infoskærm
Helle Mollerup Johansen har tilbudt at revidere hjemmesidens
tekst. Heine Danielsen, PJ og Jan giver yderligere oplysninger
til Helle. Der etableres ny infoskærm ved trappeopgang til 1. sal
Mikael er tovholder. PJ og Jørn F undersøger mulighederne for
reklamer på infoskærm i felt 1. I felt 2 køres et galleri med

billeder fra huset.
4)

Personalearrangement
Afholdes d. 2. sept. Invitation er udsendt. Tilmelding senest d.
26/8 til DS

5)

Leje af hal til skolejubilæum
Arrangørerne af skolejubilæum for Skals Skole ønsker at
leje en hal til fest d. 2. sept. 2017. Pris aftales med PJ og JJ

6)

Opfølgning af 1 års gennemgang
Sensorer i det nye byggeri mangler styring
Solafskærmning ved Fitness virker ikke konstant
Vi kontakter KPF og der afholdes et møde med dem og FU

7)

Etablering af nyt slidlag foran hovedindgang
KPF skal kontakte Salling Entreprenøren for endelig aftale
vedr. udbedring. Drøftes på ovenstående møde. DS kontakter
KPF

8)

Eventuelt
Lions/Møldrup ansøges om tilskud til lift i varmtvandsbassin
PJ og DS

9)

Dato for næste møde
Tirsdag d. 25. oktober kl. 17.00

10)

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt på mødet

Referent
Claus Pedersen

