
 
Referat for bestyrelsesmøde 13 febr 2019 kl. 19-21 

_________________________________________________________ 

  
Sted: VKI i stillecafeen 
Deltagere: Mads Juul Jensen, Anne-Dorte Krog, Jonna Dam, John Hjelm,  

Ann Held, Lars Morell, Peter Lindholt, kasper Yde 
Afbud:  
Referent: Peter Lindholt 
_____________________________________________________________ 
 
1. Items der vedrører referat fra sidste møde.  

 LAN-party: Ny dato udfindes sammen med Jonna. 
  

E-sport: Forslag om at håndbold flytter deres lokaler mv. ind i det gamle 
skydelokale, og så kan e-sport være i lokalerne fra håndbold mv. hvor der er 
flugtveje. Lars arbejder videre med forslaget. 

  
2. Godkendelse af dagsorden, med evt ændringer. 

Dagsorden godkendt. 
  
3. Nyt fra formanden : 

- status på VKI generelt 
2  stk. HD dome kamera skal opsættes i indgangsområdet til 11.000,kr 

- Status på de uønskede personer vi har haft problemer med i VKI 
- Hvad kan/skal vi gøre for at forebygge/reducere adkomst for de 

uønskede personer. 
Det blev drøftet, at adgangen til fitness skulle ske, gennem spinning- 
rummet mellem kl. 21 og 23. Så ville indgangen efter kl 21 blive 
formindsket for personer, som ikke har noget at gøre. 

- VKI “et godt sted at være” 
 

4. Inextia 
Der er ikke sket videre siden sidst.  
 
5. Økonomi. 
Kort orientering om budgettet for 2019.  
  
6. Hallens drift / centerlederen. 
Prisliste klar vedr. hallernes brug på hjemmesiden.  
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_________________________________________________________ 
Drøftelse omkring at reklamere for bæredygtig rengøring.  
Det blev besluttet, at der forsøgsmæssigt holdes åbent onsdag og torsdag aften i 
maj måned til kl. 20. I april er åbningstiden begrænset til kl. 20 fra mandag til 
torsdag.  
Der arbejdes videre med tegning/foto over redskabsrummene.  
Det blev besluttet, at ved forespørgsel kun til at få et bad, skal det koste 500,-kr. op 
til 50 personer og over 50 personer 1.000,-kr. 
 
7. Timefordeling 
Timefordeling sendes ud i næste uge.  
 
8. Foreninger i hallen. 
Der var sket en forglemmelse mht. rengøring efter Fancy fredag.  
Skolen ønskede et sted, til trøjer mv. Der findes brugte vogne til skolen.  
 
9. Sponsorudvalg 
Intet nyt fra Ann. 
 
10. Hjemmeside og sociale medier 
Intet nyt. 
 
11. Eventuelt. 
Procedure vedr. bookninger.  
På næste møde drøftes aftale vedr. lejekontrakt med Vodskovs Venner.  
  
12. Kommende datoer 

- Bestyrelsesmøde Mandag den 11. marts 2019 
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