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Referat 
 

 

Dato:  3. oktober 2017 

 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: Stillecafeen, VKI 

 

Deltagere: Jonna Dam Jensen, Mads Juul Jensen, Ann Held, Anne-Dorte Krog, John Hjelm og 

Palle Erik Hassing. 

Afbud: Rasmus Møller Bøjer, Birgitte Mortensen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden 

2. Nyt fra formanden 

Intet nyt. 

3. Økonomi. 

Økonomien ser fornuftig ud og vi er en smule foran budget. Især er salget i 

cafeen tilfredsstillende. 

4. Timefordeling. 

Kører efter planen og det fungerer at Jonna sender aflysninger ud til en 

ansvarlig i hver forening. 

Som bestemt på sidste møde skal alle foreninger udfylde ”Trænerseddel” på 

alle trænene, der komme ri centret og sende til Jonna. 

5. Hallens drift / centerlederen. 

Der er påbegyndt renovering af de 3 store omklædningsrum så lys og vand 

kommer op til standard med det nye. Endvidere planlægges det at male bænke, 

træværk mm derinde. 



VODSKOV KULTUR OG IDRÆTSCENTER 

BESTYRELSE 

3 

Der udføres fremadrettet månedlig gennemgang af samtlige lokaler så 

eventuelle småting hurtigt bliver repareret. Vi vil, i bestyrelsen, have at centret 

altid fremstår pænt. 

Mht. solfilm kan der ikke monteres en mørk film i fitness, bibliotek og multihus 

da de store ruder ikke kan tåle dette. 

Der arbejdes videre med lys film i fitness og mørkere film i spejsalene, køkken 

og personalerum. 

Der har været eftersyn på ABA-anlægget og der er flere småting, der skal rettes 

til, hvilket Jonna afklarer med Holm. 

Indgangen bag biblioteket er nu ”programmeret ”om så skolen efter 

efterårsferien kan begynde at gå den vej ind når de kommer til idræt. 

Det nye nøglesystem er ved at være på plads så alle foreninger får nøgler ( 3stk 

E-nøgler) der giver adgang til de lokaler, der skal anvendes af foreningerne. 

Desuden får hver forening en brik så de kan komme i spillehallen. 

Der skaller lak af nogle af stregerne i spillehallen. Jonna tager kontakt til 

gulvfirmaet. 

Kommunen har ved græsslåning mellem centret og børnehaven igen smadret 

ruder i vores vinduer. Denne gang 4 stk. Vi får udskiftet og sender regningen til 

kommunen, der har meddelt at de så ikke vil slå græs på området længere. 

Denne beslutning er vi ikke enige i så Anne-Dorte kontakter kommunen for at 

få afklaret. 

For at få fuld udnyttelse af alle 3 lokaler i spejlsalene er det vigtigt at foreninger 

sørger for at ramblaen holdes fri for tøj. Der skal henstilles til medlemmer om 

at omklædningsrummene skal anvendes i stedet. 

Der er stadigt problemer med at Multihuset ikke holder deres børn inde ved 

dem selv, men at de render rundt i hele huset. Denne situation skal der ændres 
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på og Anne-Dorte vil tage det op med kommunen for at få dem til at stramme 

op. 

Skolen skal igen også gøres opmærksom på, at det er deres ansvar at holde styr 

på børnene – både når de er i spillehallen til idræt og i frikvartererne.. 

6. Foreninger i hallen. 

Volleys ordning med en vogn med øl/vand og slik fortsætter uforandret da vi 

ikke vil give adgang til køkken/kontor-området når der ikke er personale. 

7. Eventuelt. 

Der har været afholdt Fancy Fredag for første gang i denne sæson og 

fremmødet var meget tilfredsstillende så det fortsætter forhåbenligt. 

8. Næste møde. 

Onsdag, den 29. november kl. 18.30…. 

 


