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 Flåris
Skals, den 30.10. 2013
Der indkaldes til bestyrelsesmøde onsdag, den 30. oktober kl. 18.00
i Skals Hallen (lokale 1)
Afbud: ingen 

Dagsorden:
1. Opfølgning på møde med indsamlere torsdag, den 24. oktober
Det var et godt møde med stort engagement fra deltagerne.
Mange forslag fremkom allerede her – og flere er modtaget på mail
efterfølgende.
Orla Andersen kobles på Vesterled / Vestervænget, da oprindelige indsamlere
er ophørt.
Michael forsøger at finde yderligere én til to ekstra til denne rute…

Alle indsamlere bør have afsluttet indsamling i
”deres distrikt” inden 1.12.2013
Avisen kontaktes løbende med presseinfo, når de forskellige foreninger har
ydet et bidrag
a. Forslag til events og aktiviteter
Efter opfordring på mødet er følgende allerede igangsat:
Tilsagnssedler ved købmanden
Sponsortavle
Pengebarometer
Avisomtale
Møde afholdt med Claus Hermann (eventmager)
Flere forskellige forslag til events blev drøftet – se bilag – og der opfordres
herfor til, at hjælpere inddrages til gennemførelse af udvalgte events.
Spinning og loppemarked foreslås afholdt lørdag den 25. jan 2014 kl 13 - 16
Orienteringsmøde for ”spinnere” af Claus Hermann kan f.eks. holdes
tirsdag den 26. nov fra kl 17.00 – 18.00
Best. Mødes samme dag kl 16.00

b. Barometer og reklamesøjler
Anton Balle er kontaktet mht opsætning af sponsortavle
TH Skilte for udførelse af reklamer for do
Sponsortavle skal opsættes ved hallen og være klar inden valget!!
Barometer opsættes sammen med sponsortavle

2. Eventuelt
Claus Hermann har anbefalet at søge Viborg City Marathon og Caravell’s fond
om tilskud og evt. kontakte Vestervangs Kiosk for tilbagebetaling af Tipsmidler
Tina Ladefoged hos Steffensen & Horstmann kunne evt. kontaktes for hjælp til
fundraising

Næste best.møde: onsdag den 11. dec kl. 17.00

