Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018 19-21
Ved mads juul jensen
Deltagere: Mads Juul Jensen, Anne-Dorte Krog, Jonna Dam, John Hjelm, Ann Held
Afbud: Peter Lindholt, Kasper Yde
Referent: Anne-Dorte Krog
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Items der vedrører referat fra sidste møde. Godkendt
Godkendelse af dagsorden, med evt. ændringer. Godkendt
Valg af næstformand. Ann Held
Nyt fra formanden:
- Status på VKI generelt (se note 1)
- Status på de issues som hjælperne omkring bestyrelsen varetager
- Status på forsikringssager
John Hjelm uddeler status for 2. kvartal 2018. Godkendt. Det besluttes at der skal holdes et
temamøde til drøftelse af mål for caféen, inkl. Fx lejepriser, madlevering. MJJ indkalder til mødet
som afholdes i 3. kvartal 2018.
Hallens drift v/centerleder. Vindue smadret i multihuset, skiftet. Der har været møde vedr.
skoleboden, mad og godskolemad. Boden ønsker forsøgsordning hvor en elev hjælper til. ADK
spørger i fritid om det kan godkendes. JD indhenter pris på nye borde til opstilling ved
arrangementer. Kassen som fitness har sat på gangen fjernes. ADK taler med skolen vedr. leje af
stemningssalen mm. JD sender brochure til ADK til korrektur og opsætning. JD indhenter pris på dør
til skakten, hvor der er tendens til at unge ryger hash mm.
Timefordeling. Alle foreninger har booket som tildelt. Bortset fra Badminton der ikke ønsker at
bruge den tildelte tid onsdage ud over kl. 15-18.
Foreninger i hallen. Orientering.
Sponsorudvalg. ADK indkalder til møde.
Hjemmeside og sociale medier. VKI bruger facebooksiden ”vodskov by” til opslag om
arrangementer på lige fod med andre foreninger i byen. JD undersøger at få hjemmesiden
opdateret til mobilversion. Hjemmesiden drøftes på temamøde ift leverandør, vedligehold mm.
Eventuelt.
Næste møde. Onsdag den 26. september kl. 17.30-20.00 i kælderen i VKI.

Note 1:
-Frostskade på taget er lukket.
Service rapport fra Claus Nielsen skal indarbejdes i årshjul.
-Skade i baderum.
Gøres gældende ved 5 års gennemgang. Der er givet tilsagn om, at forsikringen dækker,
enten ved engangsbeløb 50000 kr. eller de faktiske udgifter. Det sidste alternativ vælges.
-Blødgøringsanlæg kælder.

Opsætning er ikke optimal. Er påtalt over for Holm.
-Serviceaftaler
Holm om CTS anlæg.
Der skal ses på ny pc i virtuel verden.
-Halgulv.
Gulv repareret af Kjærsgaard (låg til huller mangler)
Gulv slebet og lakeret af Polisan. Mads laver eftersynsrapport.
-Døre i indgangsparti.
Er om-programmeret som aftalt.
-Dørpumpe i stemningssal.
Ikke monteret endnu.
-Vedligeholdelsesprogram.
Det undersøges om der stadig er mulighed for et sådant.
-Tilbud fra Holm på nyt klimaanlæg på i alt 202000 kr.
Der indhentes et tilbud mere.
Det skal indgå om det kan integreres i det eksisterende CTS-system.
Tilbud forelægges bestyrelsen.
-Batterier anbefales udskiftet sammen med UPS (alarmsystem/nødstrømsanlæg)
Mangler svar på om det er nødvendigt med udskiftning af UPS (er udskiftet 1 gang på 3 år)
Pris ca. 9000 ex moms.
-Generelt:
Møde hver 1. onsdag i hver måned 17.30-20.00 kl.
Referat går på tur.
Giv banken besked om bestyrelsessammensætning.
Forsikring af fælles inventar – der udsendes brev til foreningerne.
Hvordan går det med lokalerne i kælderen. Håndbold er i fuld gang med at renovere deres.
JD er ikke kommet i gang med aktivitet i det ledige rum.
Henvendelse på 2 fysioterapeuter i lokalerne ved de gamle toiletter. Kontaktes. Gammel plan
bør revurderes.
Nye tiltag, skolen stiller med en elev om fredagen til at hjælpe med kø til caféen, såfremt
dette godkendes af fritidschefen.
Personale. Der er udfordringer med personalesammensætningen, vi bør se på muligheder
for forsikringer og pension JD.

