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 13. marts 2015

Der indkaldes til bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 17.00
i Skals Hallen (selskabslokale)
Afbud: Kent Boi
FU mødes kl. 16.00 med fitness-folkene (Kim og Martin) vedr. budget og lejeaftale
Kim og Martin fremlagde et budget til drøftelse. Peter og Jørn tilretter efter aftale
med Kim og Martin. Forslag til lejeaftale udarbejdes af Doris inden workshoppen d.
18. marts kl. 18.30. Forslaget rundsendes til bestyrelsen og til Kim og Martin.

Dagsorden:
1.

Siden sidst:
a: formand
Kort til svømmehal er uddelt til bidragydere over 5.000 kr
Generalforsamling d. 26. feb. med genvalg på alle poster. Se referat.
b: inspektør
Der skiftes dør - cylindere i hele huset. Personalet er blevet bedt om at
komme med forslag til fremtidig arbejdsfordeling og jobbeskrivelser
for personalet.
c: øvrige
Peter J og Claus P har haft et møde med repræsentanter fra Den
Jyske Sparekasse vedr. udendørs reklame på ny gavl. Vi afventer
økonomisk udspil fra DJS.
Hallen deltager i et møde med Kulturforvaltningen og fire andre haller
med henblik på et samarbejde om understøttende undervisning i
Hallerne i skoletiden i fem geografiske områder i Viborg Kommune.
Mødet afholdes d. 25. marts kl. 15.30 på Rådhuset. DS og JJ deltager

2.

Byggeri - inventar og etapevis færdiggørelse

a) udeareal
Vi har ikke modtaget tilbud fra entreprenør på opgradering af
udearealer. Drøftes færdigt på kommende byggemøder.
b) skiltning
Skiltning på gavl med Skals Idrætscenter og adgangsskilte etableres.
Tilbud indhentes. Claus P kontakter Ib Lund vedr. Infoskærm
c) Inventar
Dyson håndtørrer og puslebord indkøbes
Lamelgardiner til festlokale og 1. sal indkøbes
Det bestilte inventar fra Virklund Sport leveres snarest
Behovet for inventar i Cafe - området og det tilstødende mødelokale
undersøges.
3.

Fitness
a) budget
Det foreslåede budget forelægges og bearbejdes på workshoppen
b) lejeaftale
Udkast til lejeaftale forelægges og bearbejdes på workshoppen

4.

Byfest
Der er indgået aftale mellem Skals Hallen og Sommerfestudvalget om
afholdelse af Sommerfest i Skals Hallerne. Der er nedsat en fælles
planlægnings - og PR - gruppe

5.

Eventuelt
Der planlægges officiel indvielse af det nye byggeri LØRDAG d. 13. juni
2015 med reception fra kl. 10 til 12 og åbent hus fra kl. 12 til kl. 15
Samme dag igangsættes salg af medlemsskab af SKALS FITNESS
CP, DS, Jørn, Jan og Mikael planlægger. CP indkalder

6.

Dato for næste møde
Tirsdag d. 14. april. Møde med brugerforeningerne kl. 17.00
Bestyrelsesmøde fra kl. 18.30

7.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat godkendt

Referent
Claus Pedersen

