
 
Referat for bestyrelsesmøde 1 Maj 2018 kl. 19.30-21.30 

_________________________________________________________ 

 
Sted: Hos Anne-Dorte Krog 
Deltagere: Mads Juul Jensen, Ann Held,  

Anne-Dorte Krog, Jonna Dam Kristensen, Peter Lindholt 
Afbud: Rasmus Møller Bøjer og John Hjelm 
Referent: Ann Held 
_____________________________________________________________ 
 
 
1. Items der vedrører referat fra sidste møde.  
    Det tager vi under timefordeling. 
 
2. Godkendelse af dagsorden, med ændringer. 
    Godkendt. 
 
3. Nyt fra formanden.  

- Vodskov Idrætsforening, fodbold ønsker ikke at benytte sig af sine pladser  
 i Repræsentantskabet, derfor er John Hjelm udtrådt af bestyrelsen. 
 Efterfølgende er John Hjelm indtrådt i som hjælp til bestyrelsen på opfordring  

af bestyrelsen. 
- Status på de issues som hjælperne omkring bestyrelsen varetager 

- Hal Gulv 
- Støbe gulv i kælderrum 
- Serviceaftale med Nordjysk energiteknik 
- Byggeri 
- Vandskade 
- håndbolds rum 
- skytternes opholdsrum 

     - Jonna og Mads deltager i møde med AaK ang. Persondatapolitik 
     Alle punkter gennemgået. 
 
4. Økonomi.  
    Godkendt, vi går i dybden på næste møde. 
 
5. Timefordeling - sæson 2018/19 
     Er færdig og udsendes til Foreningerne. 
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6. Hallens drift / centerlederen.  

- Nyt system for booking af hal 
     VKI skal, som alle andre haller i Aalborg Kommune bruge Kommunens booking- 
     system. ALLE bookinger går gennem Jonna. 

- status mht Holm A/S 
- Mads og Jonna holder med Heby ang. displays på ventilation. 
- Der er modtaget tilbud fra Erik Holm på serviceaftale. 
- Tilbud på halgulv. Mads 
- Revner i personale bad. Moe vil have en pris på skade. 
- Hver forening skal have en booking/aflysningsansvarlig. 
- Der kommer nye tiltag fra Biblioteket/VKI til efteråret. 
- Der er lavet samarbejde med elevrådet ang. samspillet mellem alle brugere. 
- Såfremt skolen skal bruge Spejlsal og Stemningssal skal der laves aftale om  

     erstatningsansvar mht. systemnøgle, og aflevering/låsning af lånte lokaler. 
 
7. Foreninger i hallen. 

- status E sport - DGI arrangement 
    Jonna følger op på dette. 

- Skytternes rum skal tages i brug. 
- Sommertræning: Hvis man ønsker sommertræning i sine tildelte tider, bookes 

de senest 15/3 indeværende år, hvorefter de tildeles senest 1 / 4 indeværende 
år. 
Træning i skolernes ferie: Ønskes 14 dage før. Ønsket skal ligges i egen  
træningstid. Dog kan tider ønskes i andres træningstid, såfremt disse ikke er  
booket. 

8. Sponsorudvalg 
    Ikke nået 
 
9. Struktur/arbejdsopgaver fremover 

- Økonomi: John 
- Kommune: Anne-Dorte, Mads 
- Sponsorudvalg: Anne-Dorte, Hanne Jensen, Ann 
- foreninger/lejere i Centeret: Jonna 
- teknik: Mads 
- kontakt Jonna: Mads, Rasmus 
- skolen: Rasmus, Peter 

10. Eventuelt. 
    iab 
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11. Næste møde 
  7/6 2018, kl 19.30 hos  Ann 
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