Skals Idrætscenter
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
Afbud:
Skals, den 20. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 20. januar 2016 kl. 17.00 (med spisning)
i Skals Hallen (mødelokale 1)
Afbud:

Referat:
1)

2)

Siden sidst :
Der har været afholdt møde med Flemming fra KPF vedr
fejl og mangler. Der afventes resultat af møde med Jan,
KPF, Verdo og Låseservice
a) formand
b) inspektør
Overskud fra byfesten skal anvendes til ungdomsrelaterede aktiviteter. Der findes en løsning.
Der er problemer med det gl halgulv. Når gulvet fjedrer,
er der risiko for, at nogle søm kan arbejde sig et par mm
op. Udfordringen består i, at de ikke er så langt oppe, at
de kan fjernes. Hallen prøver at finde en løsning.
Doris skriver til LRV-Skals
Der har også været problemer med fugt / kondens
grundet de kolde udetemperaturer.
Der vil være brandsyn 4.2.
c) øvrige
Skydning: Når man rammer forbi skiven, giver det
nedfald af træsplinter mm
Byggeri
a) gulv
Jan skal finde 6 arbejdsdage fra uge 5, så nyt gulv
kan etableres i selskabslokaler.
b) El
Restbetaling er udsat, ind til mangler er afhjulpet.
Der er afholdt møde med KPF for afklaring.

3)

4)

Generalforsamling
a) forberedelse af dagsorden, herunder valg af best.medl.
Forslag: onsdag, den 24. febr, kl. 19.30
Hallens navneændring skal indpasses i vedtægter m.m.
Der indkaldes iht. vedtægter og PJ indrykker annonce.
Fitness
Der afventes lejeaftale

5)

Renovering af lille bassin
Kommunen har anmodet om at få tilsendt et revideret
budget.
Jan fremskaffer materiale og PJ, JF og DS udarbejder
nyt budgetforslag.

6)

Eventuelt
Poul: der er aftale om, at Idrætsrådet 22.2. afholder sit
møde i Skals Hallen.

7)

Dato for næste møde
Onsdag den 24.2. kl 18.30 - lige før generalforsamling.

8)

Godkendelse af referat
Referent
Kent Boi
Referat oplæst og godkendt

