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 17. februar 2015

Referat bestyrelsesmøde 17. februar 2015 kl. 16.30
i Skals Hallen (selskabslokale)
Vedr. møde om fitness deltog desuden: Kim Hørsted og Martin Johansen
Vedr. møde om skytterne deltog desuden: Tage G Andersen
Afbud:

Dagsorden:
1.

Kl. 16.30-18.00

Møde med Fitness-folk om etableringsform
Der oprettes en arbejdsgruppe, som efterfølgende
tager kontakt til Charlotte fra Foreningsfitness - og
efterfølgende afholder møde i uge 9.
Til arbejdsgruppen foreslås følgende: Kim Hørsted,
Martin Johansen, Marion Holmgren, Jesper
Svendsen og Jan Jakobsen.

2.

Kl. 18.00-19.00

Spisning

3.

Kl. 19.00-20.30

Møde m. repræsentanter fra Skytterne om
indretning, indkøb af eks. inventar mv.
Lejeaftale og økonomisk aftale
Skytterne fremlagde et udkast til økonomisk aftale
samt et udkast til lejekontrakt.
Tage tilretter endelig aftaler til underskrift
Kan der findes en ordning for profilering af eventuelle
sponsorer i skytteområdet samt en opslags-/infotavle.

4.

Siden sidst:
a: formand

Positiv respons fra fitnessmødet
Bestyrelsen har aftalt møde med festkomiteen for
Skals Byfest torsdag den 19.2.

b: inspektør

Der har været et kabelbrud på el-ledningen til
"skuret" - fejl afhjulpet med ny ledning.
Batterier på gulvvasker skiftet.
Der har været indbrud i hallen - natten mellem 27. og
28. januar.
Nøgler stjålet, hvorfor alle låse er udskiftes.
Aftale med forsikring indgået.
Div. spejle og beslag til fitness godkendt.

c: øvrige

Intet at kommentere

5.

Økonomi

PJ orienterede om status på afregning af byggeri
Driftsregnskab for 2014 ser ud til at følge budget.

6.

Generalforsamling den 26.02.2015
På valg er: Claus, Poul og Mikael - alle 3 genopstiller
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at ændre institutionens navn.
Ændringen indarbejdes efterfølgende i vedtægterne.

7.

Byggeri

8.

Eventuelt Næste møde: 26.2. best mødes 18.30 - GF 19.30

9.

Godkendelse af referat (d.d.)

Det nødvendige inventar til ny hal er indkøbt ved Virklund.
Endelig accept for indkøb af inventar til fitness indhentes hos
hallens bestyrelse.

Ref.oplæst og godkendt
Referent
Kent Boi

