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Referat 
 

 

Dato:  11. oktober 2016 

 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: Stillecafeen, VKI 

 

Deltagere: Kitt Karlsen, Pia M. Knudsen, Rasmus Møller Bøjer, Jonna Dam Jensen, Anne-Dorte 

Krog, John Hjelm, Ann Held og Palle Erik Hassing. 

 

Afbud: Birgitte Mortensen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt uden kommentarer. Det blev bestemt at fremover er 

referatet automatisk godkendt 3 dage efter udsendelse, hvis der ikke kommer 

kommentarer og Jonna kan lægge det på hjemmesiden. 

2. Nyt fra formanden 

1 års eftersyn udføres den 12. oktober og der er håb om at alle detaljer vedr. 

MGO-pladerne og de sidste mangler ved byggeriet kan afsluttes og 

byggekontoen dermed lukkes. 

Der arbejdes stadigt med aftale med fysioterapeut, som afkræves svar i oktober 

ellers vil bestyrelsen arbejde videre med alternativ løsning. 

Jonna og Palle arbejder med tilbud/forslag til solafskærmning da der er store 

varmeproblemer både i fitness og stemningssalen. 

Der er lavet aftale med lokal håndværker angående udskiftning af vinduer i 

spejlsal og omklædning og nye døre til omklædning og ned i hallen. Jonna 

koordinerer forløbet med håndværker. 

3. Økonomi  
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John medbringer fremover hovedtallene til bestyrelsesmøderne og sammen med 

Jonna laver de oplæg til budget 2017. 

4. Timefordeling 

Der er stadigt problemer med at foreningerne ikke efterlader hallen som de 

overtog den. Bander, net mål osv. skal opsættes OG nedtages indenfor den 

tildelte tid. 

Efter efterårsferien skriver Palle ud til foreningerne for at følge op på om alle 

timer bruges. Foreningerne melder tilbage til Jonna så planen bliver tilrettet. 

5. Hallens drift / centerlederen 

Der arbejdes af Jonna på at få udarbejdet serviceaftale på ABA-anlægget. 

Der er ansat ny medarbejder i centre med primær arbejdsopgave i køkkenet. 

Efter episoderne med hærværk blev det besluttet at der fremover kommer 

professionel vagtfirma hver aften og der indhentes tilbud på videoovervågning 

af depoter, omklædningsrum mm. 

Der opsættes skiltning med forbud om medbragt mad. 

Mht. de gamle skydelokaler har beredskabet godkendt brug af disse af op til 30 

personer. Palle kontakter Vodskov Avis for at få artikel i avisen med ønske om 

forslag til brug. 

Mht. hærværket på volleys boldkasse undersøger Jonna om vores forsikring 

dækker. 

Anne-Dorte havde lavet oplæg angående ny strategi med sponsorer.  Dette 

drøftes på næste møde. 

6. Foreninger i hallen. 

Brugere af fitness har ved arrangement i Multihuset haft svært ved at komme til 

omklædningsrum. Dette har været en enkeltstående tilfælde, men ved større 

arrangementer i centret skal vi huske at tage hensyn til andre brugere. 

Der mangler skilt ved drengeomklædning – Jonna skaffer nyt. 
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Der er flere at stolpehullerne i hallen, hvor der er lak i, hvilket besværliggør 

brug af dem. Jonna får renset hullerne og de steder hvor dæksler er beskadiget 

bestilles nye i metal. 

Der er brækket hjul af dommerbordet. Jonna sørger for solid reparation. 

7. Eventuelt. 

Der arbejdes stadigt på nye vedtægter.  John har lavet oplæg og disse 

gennemgås på næste møde, hvorefter de skal godkendes af kommunen og 

slutteligt på gneralforsamling. 

8. Næste møde. 

Afholdes 22. november kl. 19.00 i stillecafeen. 

 

 


