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 Flåris
Skals, den 19. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 19. maj kl. 17.00
i Skals Hallen (lokale 1)
Afbud:

Dagsorden:
1.

kl.17.00

Bestyrelsesmøde
Siden sidst:
1) formand
PJ, CP og DS har været til møde med Jan Sørensen fra DJS
og drøftet det finansielle samarbejde.
Hallen har tilbudt DJS at blive hovedsponsor i hallen
2) inspektør
Der er påkørt en stolpe på hallens tag i weekenden.
Der er tegnet en forsikring mod IT-kriminalitet.
Skolens ønske om halleje er modtaget.
Ønske om skolesvømning er modtaget.
20. maj er tidsfrist for indsendelse af ønsker…
26. maj orienteres brugerforeninger om fordeling af tid.
(såfremt der er overlapning i ønsker afholdes møde 3. juni)
Der er lev.tid på de bestilte ”skærme” til omkl.rum
Normal sommervedligeholdelse påbegyndes
Paul er pt på skole i Hillerød
Nye T-shirts er kommet – og taget i brug…
3) øvrige
Der er frigivet et indskud hos Nordea, og kommunen har
frigivet sidste andel af tilskud til projektering.
De næste sponsornavne forventes opsat i indeværende uge.

2.

Orientering om mødet med arkitekterne tidligere i dag.
KPF for nu udbudsmaterielet færdiggjort.
KPF anbefaler, at der indhentes særskilt tilbud på renovering af
eksisterende toiletter.
Øvrige rettelser fra forrige møde er indregnet i projektet –
herunder også størrelse på redskabsrum og brandkrav.

Forberede mødet med brugerforeningerne kl. 19.00
Hallen kan søge tilskud til / indkøbe:
Bander, mål, spærrenet bag mål, skabe, bænke i omkl, bænke i
hallen, 2 stk. lydanlæg, måltavler, ure, motionsredskaber,
spinningcykler, borde, stole, handicap lift, ADK, CTS, AV-udstyr.
3.

kl. 19.00

Møde med brugerforeningerne:
Deltagere: Peter Slot og Rikke Trinderup fra SGF og Merion
Holmgren Brauer fra Skals FF Valkyrien.
Orientering omkring projektet
CP orienterede om de seneste justeringer af projektet og selve
forløbet omkring licitationen.
Ønsker fra Valkyrien:
Letvægtsbander, oppustelige baner, måltavler
Fra SGF:
Gymnastikredskaber – SGF har lavet liste
Bordtennisborde – basketkurve – volleyball
Skals Syytteforening:
Skytteforening har sendt liste.
Der er nedsat et ansøgningsudvalg bestående af: Jørn Flåris fra
best. (tovholder) – Orla Andersen SGF – Tage G Andersen
Skytterne og Marion H.B. fra Valkyrien.

4.

Eventuelt - herunder næste møde
24. juni kl. 9.00 (licitation kl. 10.00) – best.møde kl. 11.00

5.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat godkendt

Referent
Kent Boi

