Referat for bestyrelsesmøde 8 April 2019 kl. 19.30-21.30

Sted:
Deltagere:
Afbud:
Referent:

VKI i stillecafeen
Mads Juul Jensen,Jonna Dam, John Hjelm,
Ann Held, Lars Morell, Peter Lindholt,
Kasper Yde og Anne-Dorte Krog
John Hjelm

1. Items der vedrører referat fra sidste møde.
Underskrift af årsregnskab for 2018 foretaget inden generalforsamlingen.
2. Godkendelse af dagsorden, med evt. ændringer.
Godkendt.
3. Evaluering af generalforsamling og repræsentantskabsmøde
Konstituering
Evaluering – fremmødt 20 personer, samme antal som sidste år.
Niels Bell valgt som dirigent.
Formandens beretning godkendt, regnskabet godkendt.
Valg ingen ændringer, foreningerne meddeler navne på repræsentanter.
Bestyrelses konstituering:
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Mads Jull Jensen
Ann Held
Ann-Dorthe Krogh
Peter Lindholt,
Kasper Yde

4 .Nyt fra formanden :
- status på VKI generelt
Der er ikke sket meget siden sidste møde. Møde afholdt med Claus og Knud.
Claus ser på ventilation.
Persienner til vinduer i køkkenet – skal igangsættes snarest.
5. Inextia
Mads arbejder videre sammen med Knud og Claus.
6. Økonomi.
Saldobalance pr. 31.03. udsendt inden mødet.
Bogføringsfejl på lønkonto rettes. Lille overskud.
7. Hallens drift / centerlederen.
Jonna meget belastet i det daglige arbejder, og bruger en del flere timer i køkkenet,
I forhold til omsætningen . Ekstra hjælp kort diskuteret. Tages op på særskilt møde.
Billetter til arrangement i Kultur 9310 regi , solgt gennem VKI, selvom
arrangementet ikke blev af holdt i VKI.

Ann har afholdt med Skolen vedrørende skolemad, og deltager i
skolebestyrelsesmøde 10.04.19, vedrørende skolemad.
8. Timefordeling
- Timefordelingen er kommet fra alle foreninger, skal uddeles
Spørgeskemaer udsendt til foreningerne.
Svar modtaget fra alle foreninger.
Efter et par forsøg lykkedes det at nå frem til et fornuftigt oplæg, som udsendes
til foreninger til godkendelse. GYM rykkede væk fra mandag til fredag.
BAD overtager igen mandagen.
Komplet skema udsendes af formanden, og tilføjes referatet som bilag.
9. Foreninger i hallen.
E-sport: Lars Morell har inspiration fra studietur til Brovst
Lars besøgte Brovst Idrætscenter for at høre om E-sport sammen med DGImedarbejder, især for at høre om organiseringen og hvordan de havde grebet
tingene an. Bør organiseres i allerede eksisterende forening.
Som sidegevinst oplevede Lars, hvordan Centeret fungerede. Meget stor aktivitet,
og især stor aktivitet omkring Cafeen og Køkkenet.
10. Sponsorudvalg
Ann har kontakt til ekstern som har udarbejdet et billedoplæg til hvordan
reklamerne i Hallen kunne se ud.
Der arbejdes videre med projektet.
11. Hjemmeside og sociale medier
Intet.
12. Eventuelt.
Jonna’s søn læser serviceøkonomi, og skal udarbejde projektopgave.
Godkendt at, VKI regnskab 2018 bruges som grundlag.
13 Kommende datoer
- Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 21.05.19 kl. 19.30
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