
                                                 

 
 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov Kultur & Idrætscenter 
tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00 
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
3. Regnskabets fremlæggelse  
4. Indkomne forslag: 
 Vedtægtsændringer  
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
6. Valg af revisor  
7. Eventuelt 
 
Der var fremmødt 20 personer til generalforsamlingen. 
 
Jens Drejer, formand for repræsentantskabet, bød alle velkommen. 
 
1. Valg af dirigent: 
 
Nils Bell blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
 
Formand Palle Erik Hassing berettede:  
 
2016 var det 1. hele år i drift efter ombygningen til VKI og det har været et år præget af stor 
aktivitet. Der har aldrig været et større udbud af aktiviteter til borgerne i Vodskov og det er altid 
dejligt at komme i centret og se hvor mange mennesker i alle aldre, der er i gang i centret. 
En ny forening står klar til at træde ind i repræsentantskabet og det er den nye kulturforening, 
Kultur 9310, hvilket formanden velkommer. En anden forening har til gengæld forladt centret. Det 
er skydeklubben, der fik sine nye lokaler færdige og derfor flyttede samtlige aktiviteter derud. 
Det gør at deres gamle lokale i kælderen står tomt. Her arbejdes der på at finde nye 
anvendelsesmuligheder og skulle der sidde nogen med en god ide skal i endeligt komme frem med 
den. 
 
Udover samarbejdet med de mange foreninger i centret har der også et tæt samarbejde med 
Vodskov Skole, Multihuset og biblioteket, hvor skolen er den store bruger i dagtimerne, både i 
hallen med idrætstimer, men også i cafeen i frikvartererne og netop samarbejdet vedrørende 
skolemaden er blevet yderligere udbygget i 2016 med nye tiltag. 
 
I 2016 blev byggeriet også endeligt afsluttet med udskiftning af MgO-pladerne. Det betyder også 
afslutningen for projekt Vodskov Fremtid for denne gang, hvis deltagerne får en stor tak for 
indsatsen for at få byggeriet gennemført. 
 
Under hele byggeriet har der været stor fokus på omkostningerne, hvilket har medført at der i 2016 
har været mulighed for at få udført flere at de ønsker, der var med i projektet fra start, men ikke sat 
i gang før der var sikkerhed for økonomien. Derfor er alle døre og vinduer i den gamle del af blevet 
udskiftet og i år bliver mobilskillevæggene i stillecafé/spejlsal, udskiftet med nye lyddæmpende 
vægge som i stemningssalen, hvilket øger anvendeligheden af de tre lokaler væsentligt. Det sidste 
der mangler er en renovering af de gamle omklædningsrum, men det er der ikke fundet økonomi til 



                                                 

endnu, da VKI desværre blev nød til at foretage en større investering i flere 
overvågningskameraer, grundet en del hærværk, hvilket har kostet centret mange penge. Der 
arbejdes tæt sammen med lokalpolitiet for at få løst problemerne, men det er også vigtigt at alle 
tager ejerskab over centret og irettesætter dårlig opførsel eller fortæller det til personalet. 
 
I cafeen har man fastholdt ønsket om at der er åbent hele dagen på hverdage, og i weekenderne 
når der er aktivitet. Dette er en dyr model, men den er valgt for at fastholde centret som byens hus, 
som kan bruges til mange forskellige arrangementer. Der bliver afholdt børnefødselsdage, 
bryllupper, konfirmationer, vinsmagninger, opvisninger i både gymnastik og havekredse, julefrokost 
i erhvervsforeningen osv. osv .  
 
Som det senere kan ses af regnskabet har dette også givet øget aktivitet i cafeen, men det er 
stadigt vigtigt at byens borgere, foreninger og erhvervsliv også fremover vil bakke op for at 
bibeholde dette tilbud i centret. 
 
Formanden fortalte at der har været mange ting at sætte sig ind i det første år som formand, men 
han synes det går fremad og gav en stor tak til VKI’s dygtige centerleder Jonna Jensen, der 
sammen med sit personale gør en stor indsats for at tingene kører i dagligdagen.  
 
Der var også en stor tak til VKI’s bankforbindelse Nordjyske Bank og deres revisor TV Revision for 
hjælpen. En særlig tak skal Knud Larsen have for at have påtaget sig opgaven at køre byggeriet til 
ende. Derudover har Knud Larsen også altid været klar til en snak når formanden har fundet det 
nødvendigt.  
 
Sluttelig takkede formanden den øvrige bestyrelse. Der har gennem året været et godt og 
konstruktivt samarbejde, som formanden ser frem til at fortsætte. 
 
3. Regnskabets fremlæggelse  
 
Fremlæggelse af regnskab ved formand Palle Erik Hassing, da revisor Michael Vilsen måtte melde 
afbud pga. sygdom. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag  
 
Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer, men da der ikke var nok medlemmer fra 
repræsentantskabet tilstede, blev forslaget trukket tilbage. 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
 
Som nyt medlem til repræsentantskabet, blev Knud Larsen valgt på generalforsamlingen. 
Da Vodskov Skytteforening ikke længere er i repræsentantskabet, er der 2 ledige pladser. Disse 2 
pladser tildeles byens nye forening Kultur 9310.  
Der blev ikke valgt en suppleant til repræsentantskabet. 
 
6. Valg af revisor 
 
Valg at lokal revisor: Kitt Karlsen og Bjarne Pedersen blev valgt. 
Valg af ordinær revisor: revisor Michael Vilsen blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Multihuset har problemer med høj lyd fra aktiviteterne tæt på deres lokaler. Bestyrelsen kigger på 
problemet og vender retur til Multihuset.  
 
Dirigent Nils Bell afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 


