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

Til: Doris Skov, Claus Pedersen, Martin Johansen, Mikael Kjær Hansen Peter Jørgensen, Jan
Jakobsen, Jørn Flaaris
Afbud:
Skals, den 28. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 28. november kl. 17.00
i Skals Hallen (mødelokale 1)
Julefrokost for bestyrelse og personale fra kl. 19.00

Afbud:

Dagsorden/Referat:
Bestyrelsesmøde fra kl. 17.00 til 19.00

1)

Siden sidst:
a) formand
Kommenterede referat af mødet mellem Halinspektørerne
og Kultur - og Fritidsforvaltningen.
b) inspektør
Jan orienterede om møde med Møldrup Hallen vedr.
erfaringsudveksling. Møde med Anders fra Kultur - og Fritidsforvaltningen vedr. skolernes leje. Her blev problemerne med
timeopgørelsen drøftet. Anders vil gå videre til Skoleforvalt.
Viborg Rørteknik er kontaktet vedr. vand fra udluftningen.
Problemet bliver løst snarest.
c) øvrige
Jørn orienterede om ansøgning til Jyske Sparekasse vedr.
ventilation.
Martin orienterede fra Fitness om medfinansering af air con,
ny vægt og lårmaskine. Fitness betaler vægten af egen kasse
Lårmaskinen finanseres af 10 % midlerne. Hallen betaler
air con. Arbejdet sættes i gang snarest.

2)

Opsummering omkring ansættelse af inspektør og forpagter
Status blev drøftet. Det videre forløb kræver, at vi går
systematisk til værks specielt vedr. forpagterdelen. Vi skal
finde en fagperson, der vil fokusere på forretningsdelen i
selskabslokalerne og "mad ud af huset". Alternativt skal der
ansættes en centerchef med ansvar for drift af selskabslokaler/
cafeteria. Forslag og ideer samles op på næste møde.

3)

Orientering om p-plads problematik.
Kommunen har kortlagt alle hallers P-pladser med henblik
på "privatisering" af snerydning og vedligehold. Vi finder
det meget problematisk, da det vil medføre en øget udgift
for hallen. Sagen er kompliceret, da det IKKE er Hallens
matrikel. Vi afventer henvendelse fra Teknisk Forvaltning.

4)

Eventuel
Intet til ref.

5)

Nyt møde
Tirsdag d. 9. januar kl. 17 til senest 18.30

6)

Godkendelse af referat
Referat godkendt

