
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Anne-Dorte Krog, Mads Juul Jensen og  
Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Maria Sjøblom og John Hjelm 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomi 

4. Timefordeling 

5. Hallens drift / Centerlederen 

6. Foreninger i hallen 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde er godkendt og lagt på VKI’s hjemmeside. 

 
2. Nyt fra formanden 

Listen med medlemmer i Repræsentantskabet er opdateret og lagt på VKI’s hjemmeside.  

Palle indhenter priser på solfilm til vinduerne i VKI 

Der har været afholdt et møde med henblik på etablering af E-sport. Der var flere interesserede og 

den 26.04.17 afholdes der endnu et møde, med håb om at kunne afholde stiftende 

generalforsamling.  E-sport vil med fordel kunne foregå i lokalerne i kælderen hvor 

skydeforeningen tidligere var.  

Der kommer nye foldedøre i Glassalen og Stillecaféen. 

 
3. Økonomi 
Der er købt nyt økonomisystem.  
 
4. Timefordeling 
Timefordelingen for næste sæson er sendt ud til klubberne. 
 
5. Hallens drift / centerlederen 
Anne-Dorte tager kontakt til sponsoremner, for at lave nye aftaler. 
Der arbejdes på ombygning af dommerrum som i stedet for kan bruges til omklædning. Der er 
indhentet tilbud og der vurderes på projektet.  
Det er muligt at lave en fælles indboforsikring for alle foreningerne i VKI. Jonna har sendt brev ud 
til foreningerne i VKI og afventer tilbagemelding.  
Glemte bolde samles løbende ind og udleveres ved henvendelse til Jonna.  



                                                 

Der er fokus på rengøring af hallen, især efter brug harpiks. Hvis det måtte være problemer med 
rengøringen, opfordres alle foreningen til at kontakte Jonna. 
Låse i VKI udskiftes.  
Der har været 2 mindre påsatte brande i VKI i uge 15. Ved den ene brand, blev brandstifterne 
pågrebet og Jonna er i dialog med Politiet omkring begge sager.  
Når Jonna har ferie, ville det være en fordel at der kunne tilkobles en vagt, som Beredskabet kan 
ringe til, såfremt der skulle komme en alarm. Det undersøges hvad sådan en ordning koster. 
Foreningerne skal huske at booke tider i skolernes ferier, da der normalt er lukket i disse perioder. 
Jonna laver en oplysningsseddel til alle foreninger i VKI, omkring reglerne og anden vigtig info.  
 

6. Foreninger i hallen 

Håndbold oplyser at der ofte mangler harpiksfjerner og servietter i hallen. Jonna er opmærksom 

dette.  

Gymnastik synes det er godt at alle foreningerne i VKI har fået nøgle, så de selv kan lukke dem 

der hvor der kræves en nøgle. Før skulle Jonna kontaktes for adgang.  

 

7. Eventuelt. 

Jonna undersøger hvad det koster at få en rampe til at køre borde og stole ned ad fra 
depotrummet til hallen.   
MobilePay er stadig under oprettelse, men grundet travlhed i systemet, tager det længere tid en 
forventet. 
 
8. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13.06.17 

 


