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

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Poul Johannesen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen
Peter Jørgensen, Jan Jakobsen, Jørn Flaaris
Afbud:
Skals, den 25. oktober 2016

Referat bestyrelsesmøde tirsdag, den 25. oktober kl. 17:00
i Skals Hallen (mødelokale 1)

Afbud: Alle mødt

Dagsorden/Referat:
Fra kl. 17.00 bestyrelsesmøde med middag kl. 18.00
1)

Siden sidst:
a) formand
Doris orienterede om fællesmødet med B&U, Kultur og
Fritidsudvalget, Hallerne og foreningerne. Mødet handlede
om samarbejdet mellem skoler, hallerne og foreningerne.
Repræsentanterne for kommunen havde store forventninger,
men ikke noget konkret med til parterne.
Vi har afsluttet sagen om mangelfuld asfaltering foran hovedindgangen. Refusion modtaget fra entrepenøren. Vi har
modtaget fondsmidler fra Den jyske Sparekasse og tilsagn fra
Lions/Møldrup om tilskud til handicaplift til svømmehallen.
b) inspektør
Jan orienterede om den daglige drift. Der indhentes tilbud på
nyt overvågningssystem
c) øvrige
PJ har aftalt drone - foto af hele idrætsanlægget.

2)

Handicaplift til svømmehal
Vi indhenter tilbud på lift. Der er flere løsninger på markedet.
Det er bl.a. muligt at lave en konstruktion, der monteres i loftet.
Heine og Jan arbejder videre med forslag til en konkret løsning.
Jørn Flåris og PJ ansøger Sparekassens fond og evt. andre
relevante fonde.

3)

Byggeri
Der er stadig uafklarede udbedringer vedr. færdiggørelsen af
byggeriet. Jan har udarbejdet en mangelliste til VERDO og

Peter Byg vedr. bl.a. problemer med solafskærmning, HFI - relæ
og sensorer. Doris sender mangellisten videre til VERDO og
kontakter Peter Byg vedr. solafskærmning.
Vi skal overveje installation af varme i det nye redskabsrum. Jan
indhenter tilbud.

4)

Varmtvandsbassin
PØ afslutter snarest de sidste detaljer i ombygningen. Vi er
yderst tilfredse med det færdige resultat.

5)

Hjemmeside/infoskærm
Ny infoskærm er monteret i indgangspartiet. Jørn har lavet et
udkast til sponsorkontrakt med henblik på kontakt til kommende
sponsorer. Sponsorerne tilbydes reklameskilt i Hallen og
annoncering på infoskærme og hjemmeside. Videre info på
næste møde.

6)

Udlejning/økonomi
Den "daglige udlejning" er tilfredsstillende. Weekendudlejning
til f.eks. håndboldstævner er faldende. CP indkalder til møde
vedr. opstart af "projekt åben hal" på fredage. PJ orienterede
om den aktuelle økonomi for Skals Idrætscenter.

7)

Kodelås til skytterne
Den nye dør i skydeskabet har nøglelås. Der installeres kodelås.
Mikael indhenter tilbud.

8)

Eventuelt
Poul Johannesen udtræder af bestyrelsen ved kommende
generalforsamling.

9)

Dato for næste møde (incl. Julefrokost)
Forslag: Best.møde kl. 17
Derefter julefrokost den 2. eller 9. dec.
Næste møde er FREDAG d. 2. december fra kl. 17 - 19
Mødet afsluttes med julefrokost med personalet fra kl. 19.00
DS udsender invitation.

10)

Godkendelse af referat
Referat godkendt

Referent
Claus P.

