Skals Idrætscenter
Kærvej 9 - 8832 Skals - Tlf. 8669 4150

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen Peter Jørgensen,
Claus K. Rasmussen, Jørn Flaaris

Skals, den 5. november 2018
Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag, den 20. november kl. 17.00.
Efter bestyrelsesmødet er der julefrokost med personalet fra kl. 19.00.
i Skals Idrætscenter (mødelokale 1)
Afbud: Claus Pedersen

Dagsorden:
1)

Siden sidst:
a) Formand
ad 1a) Formanden har fået en henvendelse vedr. parkering på vejen
uden for P-området, da Den Jyske Sparekasse holdt Møde for
garanter/aktionærer.
b) Centerleder
Ad 1b) Der har været afholdt fest for Viborg Kommunes
plejehjemsbeboere, 360-370 personer. Det var en succes. Dagens Ret
kører også godt. Arrangement for E-Sport for 300 spillere booket 23./24.
marts 2019. Der har været brud på vandforsyningen og på
kloaksystemet. Forsikringen er sat værk. Bruddet på kloaksystemet er
resultat af byggesjusk og bliver behandlet derefter. Brusere i omklædning
1 er ved at trænge til udskiftning. Måske skal der et blødgøringsanlæg til.
Vi tager senere stilling til, om der skal sættes yderligere af til
vedligeholdelse m.v. i fremtiden. Eniig har forespurgt, om vi vil skifte fra
Spotpris til fast pris for el. Vi tænker ikke, det er tiden at gå over til fast
pris, da elprisen er høj pt. Firmaet Oscon kommer her i morgen og giver
tilbud på nyt gulv. Doris kontakter Ole Brandt og Morten Erfurth og
indbyder dem til et møde for at høre om mulighed for at få tilskud fra
Akutpuljen. Skals Cup har været afholdt 1. afdeling. 2.afdeling afholdes i
kommende weekend.
c) Øvrige
Ad 1c) IP Vision har forsøgt at tilbagevise vores klage over telefonhackning – og tilbudt en 50/50 løsning. Vi prøver at nå til en forståelse for
ikke at trække sagen i langdrag og ende med en større sum til betaling.

2)

Vedligeholdelse og renovering
a)
kølekapacitet
Ad 2a) Rummet virker ikke som køl og lider under kondensvand.
Rummet skal renoveres, så det kan bruges som kølerum. Spørgsmålet
om dette og om frysekapacitet behandles af FU.
b)
affaldsskur
Ad 2b) Udsættes til møde i FU snarest.
c)
udskiftning af belysning
Ad 2c) Der er udskiftet defekte lamper i produktionsområdet i Cafeteriet.
Udskiftning af lamper i køkkenet foretages efterfølgende. I gangen
udskiftes senere.

3)

Energioptimering
Ad 3) Tilbud om optimeringsscreening fra Experio og ?? indhentes
snarest.
Eventuelt
Ad 4) Intet at tilføje.

5)

Nyt møde
Ad 5) Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.00.

6)

Godkendelse af referat
Ad 6) Referatet godkendt på mødet.

Doris Skov
referent

