
                                                 

 
 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Mads Juul Jensen, John Hjelm og  
Palle Erik Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Maria Sjøblom, Anne-Dorte Krog 
 
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 

Palle indhenter priser på solfilm til vinduerne i VKI. Der er lidt udfordringer grundet det store 

vinduer. 

Palle har kontakt til Holm VVS for at lave en aftale omkring den tekniske vedligeholdelse i VKI.  

 
3. Økonomi 
Der er købt nyt økonomisystem og det er meget nemt at arbejde med. 
 
4. Timefordeling 
Timefordelingen for næste sæson er fastlagt. 
 
5. Hallens drift / centerlederen 
Der kommer nye foldedøre inden den 01.09.17 
Ombygning af dommer rum udsættes. 
Vestbjerg Skole har opsagt deres aftale med levering af skolemad fra VKI. 
Der har været problemer med aktivering af alarmen. Jonna fandt ud af hvem der udløste alarmen 
og problemet er nu løst. 
Forsikring har fået opgørelse over de skader der har været på vinduer og døre, i forbindelse med 
hærværk og der er sendt krav ud til de ansvarlige. 
Jonna har lavet et oplæg til et brev, hvor der gives info til foreningerne omring brug af hallen. 
Forslag sendes til bestyrelsen og drøftes til næste møde. 
 



                                                 

 
Når der er aflysninger i hallen, vil Jonna fremadrettet sende en mail ud til alle foreninger. Info an 
også komme på infoskærmen i VKI.  
Der er indhentet pris på 2 stk. overvågningskameraer, således at fællesarealet også dækkes. 
Grundet hærværk og uroligheder i fællesarealet, blev det besluttet at Jonna køber de 2 kameraer.  
Jonna indhenter pris på rengøring af loftet inde i hallen. 
 

6. Foreninger i hallen 

Ingen bemærkninger 

 

7. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger 
 
8. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15.08.17, kl. 19. 

 


