
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 16. februar kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
 
Bestyrelse: Kitt Karlsen, Pia Marie Knudsen, Knud Larsen, Anne-Dorte Krog 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Palle Hassing, Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Claus Nielsen, Leon Jørgensen, Jens Drejer, Rasmus Møller Bøjer, John Hjelm 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Forretningsudvalg 

3. Vodskov Fremtid 

4. Økonomi og budget 

5. Aalborg Kommune 

6. Centerlederen   

7. Timefordeling / kalender 
8. Lejere- Foreninger, Bruger 
9. Generalforsamling 
10. Sponsorudvalg 
11. Kultur 9310 Vodskov 
12. Næste møde 
13. Eventuelt 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra sidste møde den 15. december godkendt og lagt på VKI’s hjemmeside.  

 
2. Forretningsudvalg 
 
Der har været møde i Forretningsudvalget den 22.01.16. Palle, Knud og Jonna deltog. 

Claus (delvis) 

Gulvet i hallen skal udbedres i uge 8 og vi håber dermed at gulvet herefter er i orden. 

 

Der er taget initiativ til at organisere ”Hjerteløbere” i Vodskov. Gruppen af hjerteløbere skal bestå 
af ca. 15 personer og disse personer vil modtage en sms fra vagtcentralen, såfremt der bliver 
ringet til 112 med oplysninger om et hjertestop i Vodskov. Hjerteløberne får kursus i 
hjertemassage.  
Tryg Fonden og Regional Nordjylland støtter op om dette initiativ. Der afholdes informationsmøde i 
VKI den 9. marts kl. 19. Her kommer Thomas Boelt fra Sindal og fortæller om konceptet. 
 
 
 
 



                                                 

Skytteforeningen / Bridge har ønsket ændring i timebetaling, AK fritid er med i processen.   
VKI’s bestyrelse har vedtaget at følge den forretningsgang, som er besluttet tidligere i bestyrelsen.    
 
Det er ikke tilladt at have glasflasker i hallen. Jonna er opmærksom på dette og retter henvendelse 
til de pågældende foreninger/brugere, der ikke overholder reglerne. 
 
Lyset i biblioteket er tændt hele døgnet rundt. Det undersøges hvad årsagen er til dette. 
 
Volleyball vil gerne have mulighed for at købe øl og vand, når de er færdige med træningen om 
onsdagen. Dette er ikke muligt da caféen er lukket på dette tidspunkt. Der laves en forsøgsordning 
med at sætte øl og vand ned til træningen, når caféen lukker, således de der træner kan købe 
drikkevarer efter træningen. Vollyball skal selv sørge for at der bliver betalt for de drikkevarer der 
tages. 
 
Brug af og oprydning i Stemningssalen skal målrettes / planlægges. 
Husk bestyrelserne har ansvaret for at videregive beslutninger fra VKI’s bestyrelse og 
forretningsudvalg. 
  
Forretningsudvalget forventer at bestyrelserne i foreningerne videregiver oplysninger fra 
Centerlederen, omkring flytning / aflysninger til trænere og holdledere, samt oplyse at alt kan ses i 
kalenderen på hjemmesiden.  
Alle skal være opmærksomme på, at det er muligt at få aflysninger på træningstimer.  
 
3. Vodskov fremtid 

 

Mangler ved byggeriet er stadig et punkt der arbejdes med.  
Ventilation samt styring af teknik – Facadeelementer- m.m. 
Tilbageholdelse: af garanti og betaling af  slutopgørelse. 
 
Der arbejdes med at få skiftet de gamle vinduer og døre, også de indvendige døre i 
omklædningen, samt andre punkter på byggesagen.   
   
4. Økonomi og budget 

 

Gennemgået oplæg til regnskabet for 2015 og budget for 2016.  

Forslag af regnskab afleveret. 

  

5. Aalborg Kommune 

 

Timefordeling foregår på samme måde som sidste år, dog sammen med forretningsudvalget.  

 
6 Centerlederen 

 

Jonna gav en gennemgang af driften og personale.  

Louise (køkkenet) og Emma (rengøring) stopper. Der skal findes afløsere.  

 

Åbningstiden er udvidet om eftermiddagen og fredag aften. Der kan fredag aften købes tappas 

som Take Away og der er de første gange gået godt. Mere officiel info om dette tiltag følger efter 

uge 8.  

 

Der er lavet en folder fra VKI Caféen. I denne folder kan der ses priser på fester, menuer og hvad 

ellers VKI kan tilbyde. 

 



                                                 

Der er udfordringer med nogle unge, der ikke kan opføre sig ordentlig. De løber rundt i hallen når 

den ikke er i brug og andre steder de ikke skal færdes. Der skal kunne låses ind til hallen, når den 

ikke er i brug. 

 

7. Timefordeling / kalender 

 

Timefordeling   

Der indkaldes til møde omkring timefordeling 

 

8. Lejere, Foreninger, Bruger   

 
DGI projektet omkring samarbejde med foreninger i Vodskov forløber som planlagt. 
 
I forbindelse med børneoperaen, Mørkebarnet, den 05.03.16, bliver der afholdt aktiviteter for 
børnene. 
 
Vodskov Samråd afholdte generalforsamling og havde inviteret alle foreningerne i byen. Rigtig 
mange foreninger var repræsenteret.  
 

9. Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdes den 15. marts 2016, kl. 19. Bestyrelsen indstiller Palle Hassing som 

ny formand for VKI.  

 

10. Sponsorudvalg 

 

Der arbejdes på at udvide sponsorkredsen. 
 

11. Kultur 9310 Vodskov  

 

Kultur i Vodskov ligger p.t. under VKI, men det er planen at der skal oprettes en kulturforening. 
Aalborg Kommune har ydet støtte til diverse arrangementer.  
Der har været afholdt en frokostjazz og det er planen at der skal arrangeres en mere i løbet af året. 
Derudover skal afholdes en aften med irsk folkemusik, en børneopera og vises biograffilm. 
 
12. Næste møde 

 

Generalforsamling den 15. marts kl. 19.00 

 

Næste møde afholdes den 5. april kl. 19. Evt. afbud oplyses til Jonna senest den 3. april. 

 

13. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 

 


