
Referat fra bestyrelsesmøde fra d. 3/4-18  
 
Deltagere : 
Rasmus Møller Bøjer 
John Hjelm 
Mads Juul Jensen 
Ann Veiby Held 
Anna Dorthe Krog 
Peter Lindholdt 
Jonna 
 
Referent: Mads Juul Jensen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 
 
2. Konstituering af den nye bestyrelse 
Formand: Mads Juul Jensen 
Næstformand: Rasmus Møller Bøjer 
Sekretær : på skift 
Menig medlem:  Anne Dorthe Krog 
Menig medlem: Peter Peter Lindholdt 
Menig medlem: Ann Veiby Held 
Menig medlem:  John Hjelm 
 
 
 
3. Nyt fra formanden.  
Fancy fredag:  Der vil blive taget initiativ til et evalueringsmøde med dem 
som arrangerer fancy fredag. De har booket 3 gange i efteråret. 
De får ros for den måde de håndterer uregelmæssigheder på dagen 
 
Adgangsdør: Rasmus og Jonna sætter sig sammen med Claus som har 
en ide til programmering af de to døre, for at mindske træk. 
 



Depot:  
Der er lidt presset i dette rum, Rasmus og Jonna vil sammen aktørerne 
se på dette. Evt skal en del af scenen ned i det andet rum hvor der nu er 
god plads, Ligeledes skal plads til redskaber og net mm revurderes. 
 
Nøgler: Alle nøgler skal registreres og spilleregler over for dem der har 
nøgler vil blive præciseret/opfrisket 
 
Skolemad: Der er taget initiativ fra skolen omkring at give skolemad et 
løft. Vi vil bakke op om det når henvendelsen kommer fra skolen. Jonna 
håndterer dette og fremlægger det på et af de næste bestyrelsesmøder. 
 
Bolde med harpix i hallen: for at spare på udgifterne til rengøring og 
undgå bolde med harpix på, udenfor de tilladte tider, investerer hallen i 
nogle håndbolde til harpix brug i hallen. Håndbold skal herefter selv 
holde beholdning vedlige. Private bolde vil herefter være bandlyst i 
hallen.  
 
Ekstra omklædning og konferencerum: ideerne omkring disse rum tages 
frem igen og der ses på mulighederne. Der er et øget pres på 
mødelokaler og omklædning 
 
Spejlsal, Mødelokale og stille cafe : normalt er der tilgang til spejlsal og 
mødelokale gennem glasdørene. Brugere må respektere at alle rum kan 
være udlejet til forskellige arrangementer. Hallen forbeholder hallen sig 
retten til at ikke udleje stille cafeen som gennemgangs rum. 
 
Netværk (Mads) : Der etableres wireless accesspoint i spejlsal og i 
hallen. Ligeledes vil der blive opsat RJ45 stik i spejlsal for tilslutning til 
VKI net. 
 
3. Økonomi.  
Gennemgås på næste møde 
 
5. Timefordeling - sæson 2018/19 



Timefordelingen er lagt og efter at vi har sovet på det vil det blive 
udsendt efter næste møde 10/4-18 
 
6. Hallens drift / centerlederen.  
Der undersøges om E-sport stadig vil have kælderen, ellers er den ledig 
til andre tiltag. 
 
7. Foreninger i hallen. 
Gymnastik vil gerne have et ekstra skab op i det store redskabsrum og 
volley nogle kroge i det lille redskabsrum. vi ser på sammen med dem 
og får det gjort inden næste sæson. 
 
8. Sponsorudvalg 
Bestyrelsen vil skrive ud til foreningerne i hallen og få sammensat et 
sponsorudvalg med en person fra hver af de foreninger, der har lyst til at 
deltage. Sponsoraterne vil fortrinsvis tilfalde de foreninger der yder noget 
i dette udvalg. 
 
9. Struktur/arbejdsopgaver 
Skubbes til næste bestyrelsesmøde 
 
10. Mailadresser 
Der er noget igang med mailadresser i VKI regi, Mads og Jonna følger 
op 
 
11. Eventuelt. 
Skubbes til næste bestyrelsesmøde 
 
12. Næste møde.  
Tirsdag d. 10/4  kl 19.30, hos den nye formand 
 
 


