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Mødeindkaldelse 
 

 

Dato:  13. september 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, Ann Held og Palle Erik Hassing. 

Afbud  : John Hjelm og Birgitte Mortensen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat er godkendt og offentliggjort på hjemmesiden. 

2. Nyt fra formanden 

Udskiftning af MgO-pladerne er næsten færdigt og 1. års gennemgang følger 

snarest så byggeriet kan endeligt afsluttes. 

Der arbejdes stadigt med at få lavet aftale med fysioterapeut. Rasmus og Palle 

afholder møde med dem for at lave aftale. 

3. Økonomi  

John og Palle har haft møde med revisor for at forberede udarbejdelse af budget 

for 2017. 

4. Timefordeling 

Der er desværre stadigt problemer med fordeling af tiderne, hvilket har gjort at 

Palle skal sende præcisering ud for onsdag aften. 

Det er vigtigt at der ved udarbejdelse af timefordeling for 2017/18 laves meget 

detaljeret plan, der sendes ud til de implicerede foreninger. 

Der skal omkring efterårsferien rykkes for om foreningerne bruger de tildelte 

tider eller om der er muligheder for andre aktører. 
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5. Hallens drift / centerlederen 

Anne-Dorte gennemgår mappe med sponsoraftaler  og fremlægger plan for det 

fremtidige arbejde for at tiltrække flere sponsorer 

Den 1. Fancy fredag forløb tilfredsstillende selvom der ikke var nær så mange 

deltage som håbet. Der er dog tiltro til at det nok skal komme flere fremover. 

Jonna har en del større arrangementer på bedding, der forhåbentligt falder på 

plads. 

Der søges et personale til rengøring. 

Vores ABA anlæg er ved at blive gennemgået af beredskabscentret så vi er 

sikre på at det er ok. 

Der blev taget beslutning om at der afsættes kr. 400.000,- til udskiftning af de 

resterende gamle vinduer og foldedørene ved spejlsal/stillecafe og eventuelt 

gamle dobbeltdøre til hallen fra gange.  John og Palle gennemgår tilbud og 

sætter arbejdet i gang snarest. 

6. Foreninger i hallen. 

Fordøren skal være låst op længere end 21.30 da der trænes håndbold sent disse 

dage. 

Der blev stillet ønske om ure med sekundviser til både stemningssalen og 

hallen, hvilket Jonna arbejder videre med. 

Volley har problemer med ”låg” til stolpeholderne da der er kommet lak på 

dem. Jonna forsøger at rense dem. 

7. Eventuelt. 

Jonna indkøber kompostbeholdere så organisk affald kan genbruges. 

Kitt har gennemgået begge depoter og der er bygget lidt om i det store depot. 

Depoterne fremstår nu nemt tilgængelige og det eneste der mangler er foto at 

opmagasineringen, hvilket Kitt og Anne-Dorte står for. 
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De glemte bolde skal gennemgås af Kitt så der ikke ligger ”harpiksbolde”, der 

risikere at blive brugt. 

 

8. Næste møde. 

Tirsdag, den 10. oktober kl. 19.00 i stillecafeen. 

 


