
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 22. november kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse: John Hjelm, Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Anne-Dorte Krog, Kitt Karlsen  
og Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Pia Marie Knudsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomi 

4. Timefordeling 

5. Hallens drift / centerlederen   

6. Foreninger i hallen 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde godkendt og bliver snarest lagt på VKIs hjemmeside.  

 
2. Nyt fra formanden 

I forbindelse med 1 års eftersyn, er der kun nogle småting der ikke er afsluttet.  
Der har været forhandlinger med en fysioterapeut vedr. en mulig aftale, omkring etablering af 
behandlerrum i VKI. Denne aftale er ikke blevet indgået, og der arbejdes på at finde en anden 
fysioterapeut, som kan være interesseret i et samarbejde.  
Efter at skydeklubben ikke længere lejer kælderen, skal der arbejdes på at findes nye lejere. Palle 
laver tiltag for at finde interessante emner.  
Der skal indhentes tilbud på at sætte solfilm på nogle af vinduerne i VKI. Hvis der kommer solfilm 
på vinduerne, reduceres varmen indendørs.  
 
3. Økonomi 
Budget 2017 blev gennemgået og godkendt. 
Budget for 2016 ser fornuftigt ud.  
Der arbejdes på mersalg i caféen i VKI. 
 
4. Timefordeling 
Der skal udarbejdes retningslinjer til timefordeling. Rasmus laver oplæg til et brev, der skal sendes 
ud til foreningerne i god tid, således timefordelingen til næste sæson bliver færdiggjort i god tid.   
 
 



                                                 

 
 
 
5. Hallens drift / centerlederen 
Der har været tilsyn af Beredskabet i VKI, da der har været en del hærværk. Der er problemer med 
unge, der ikke kan opføre sig ordentlig.  
I kælderen har de unge opholdt sig og der har været udøvet hærværk. Der skal laves døre til 
kældernedgangene, der kan låses. Jonna sætter dette i gang. 
Der skal indhentes tilbud på videoovervågning i VKI. 
Anne-Dorte har lavet oplæg til et brev, der skal sendes ud til sponsorerne. Der tages kontakt til 
sponsorerne og de forelægges de nye muligheder for sponsorering fremadrettet. Jonna sender 
fakturaer ud til de sponsorer, hvor der er indgået aftaler for 2016/17. 
I forbindelse med Fancy Fredag, skal der afholdes et opfølgningsmøde/dialogmøde med 
arrangørerne af festen.  
Den årlige juletræsfest vil også fremadrettet blive afholdt i VKI. 
Jonna undersøger hvilke muligheder der er, for at gøre rent i VKI. Tilbud på rengøring indhentes. 
Det skal være muligt at betale med MobilePay i caféen og Jonna får dette etableret.  
Der indhentes tilbud på ombygning af dommerrum.  
Døre til Fitness og Multihuset går i stykker. Jonna undersøger hvad det koster at få dem repareret 
og om garantien evt. dækker reparation/udskiftning. 
Anne-Dorthe sender info til Palle omkring lån af kunst fra Kunstforening til VKI.   
 

6. Foreninger i hallen 

Jonna har kontakt til et firma der kan lave nye bøsninger til halgulvet. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 
8. Næste møde 

Næste møde afholdes den 10.01.17 kl. 19.  


