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 20. januar 2015
Referat bestyrelsesmøde 20. januar 2015 kl. 17.00

Afbud:

Dagsorden:
1.

Siden sidst:
a: formand
Div byggemøder afholdt og kursus i Conventus gennemført
b: inspektør
Ansættelsesaftale for Anders skal udfærdiges. Udkast fremsendt
til CP og DS.
Brandsyn gennemført og godkendt.
c: øvrige
Intet

2.

Byggeri:
a: status byggeri
Tidsplanen følges.
Byggeudvalget gennemgår behov for div. inventar og farver.
Byggeudvalget mødes onsdag den 28.2. kl 10.00
HC-lift bestilles i std grå.
Jan vurderer behov for el-styring af døre.
b: økonomi
Regnskabet følger budget
Der fremsendes dokumentation for afholdte byggeudgifter til
"skydebaneforeningen DK" for frigivelse af tilsagn.
Der er overført penge fra kontoen for uforudsete udgifter ved
byggeriet til inventarkontoen.

SGF har fået fremsendt dokumentation for afholdte byggeudgifter
til frigivelse af tilsagn indsamlet via DGI.
c: status af tilsagn
De lovede tilsagn er blevet effektueret / indkommet.
Dertil kommer nogle ubekræftede tilsagn, som endnu ikke er
hjemkommet.
d: Indvielse af byggeri?
Forskellige løsninger blev drøftet og der arbejdes videre med
disse.
Et forslag kunne være åbent hus lørdag den 13.6.
3.

Møde med de frivillige til fitness den 4. februar kl. 19
Charlotte fra DGI deltager i mødet - lige som Jan fra Løgstrup
fitnesscenter.
DS laver materialer for interesserede emner som instruktør m.m.
CP er oplægsholder og ordstyrer

4.

Generalforsamling:
a. valg (hvem er på valg?)
Claus Pedersen, Mikael Kjær Hansen og Poul Johannesen
b. tidspunkt - 26. februar 2015 kl 19.30 i Valkyriens klublokale
Punkter til dagsorden drøftet.

5.

Eventuelt - herunder næste møde
Møde ang. fitness - onsdag den 4.2. kl 19.00
Best.møde - tirsdag den 17.2. kl 17.00
Best.møde - torsdag den 26.2. kl 18.30

6.

Godkendelse af referat (d.d.)
Referat gennemlæst og godkendt

Referent
Kent Boi

