
                                                 

 
 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov Kultur & Idrætscenter 
tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
3. Regnskabets fremlæggelse  
4. Indkomne forslag  
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
6. Valg af revisor  
7. Eventuelt 
 
Der var fremmødt 21 personer til generalforsamlingen. 
 
Formand Knud Larsen bød alle velkommen. 
 
1. Valg af dirigent: 
 
Ole Wæhrens blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 
 
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
 
Knud Larsen kunne fortælle at 2015 blev et år som vi aldrig glemmer.  
 
Der blev holdt rejsegilde i VKI med mange fremmødte og vores åbningsfest af var en stor succes. 
Det var mange foreninger fra byen repræsenteret og det er også fremadrettet et stort ønske, at VKI 
kan få flere klubber og foreninger sammen om forskellige tiltag.  
 
Der har været mange gæster i VKI og med bibliotekets tæller, kunne vi offentliggøre gæst nr. 
100.000. Det var Kaj Christensen og han blev modtaget med blomster.  
 
Det går godt med at komme på plads i VKI. Alle er positive og det går godt i foreningerne. Nogle 
foreninger har endda fremgang.  
 
Der har været praktiske udfordringer, men det går i den rigtige retning og alle vil gerne at det skal 
fungere.  
 
Foreningsfitness er kommet godt med efter de er flyttet i VKI og Gymnastikforeningen er et godt 
eksempel, på at det kan lade sig gøre at udvide en forening og få succes. Dette kunne blandt 
andet ses til den årlige afslutning med opvisning hele dagen, hvor der var rigtig mange mennesker.  
 
Skytteforeningen har så stor succes, at de nu er nød til at flytte ud af VKI. De flytter efter 
sommerferien ud i deres egne lokaler ved Skyttens Plantage. VKI er nu på udkig efter nye 
lejere/brugere i skytteforeningens lokaler.  
 
Der er stor travlhed i Café VKI. Cafeen skal trække en stor del af indkomsten, så husk at støtte op 
om det. Der er stor interesse i de tilbud som køkkenet tilbyder, blandt andet til selskaber og mad 
ud af huset.    
 



                                                 

Samarbejdet med skolen er meget positivt. Aftalen med skolen udbygges i forbindelse med 
skoleboden, hvor der er bevilliget ekstra penge til den daglige drift.  
 
Der arbejdes på af få tilknyttet fysioterapeuter til VKI. Der skal laves rum til 2 behandlere og vi 
håber det kan lykkes at få aftalen på plads.  
 
Et initiativ er taget til at oprette en kulturforening og Kultur 9310 er søsat. Der er søgt og fået penge 
hos kommunen til forskellige musik arrangementer. Der har allerede været nogle gode 
arrangementer, bla. frokostjazz, børneopera og skotsk/irsk folkemusik. Foreningen skal ikke drives 
af VKI, men andre frivillige. Kultur 9310 kan arrangere foredrag og mange andre kulturelle 
arrangementer.  
 
Biblioteket og Multihuset er kommet godt i gang i VKI.  
 
Byggeriet er ikke afsluttet. Der er stadig udestående og det drejer sig blandt andet om styring af 
ventilationen og facaden. Forhandlingerne om færdiggørelsen er i gang og indtil det er afsluttet, 
holdes der penge tilbage. 
 
Det blev besluttet at der ikke skulle nyt gulv i idrætshallen, pga. manglende økonomi. I stedet for er 
gulvet blevet renoveret. Det er nu tæt på at være helt færdig. 
 
Vodskov Fremtid fortsætter indtil byggeriet er færdig.    
 
Det er et ønske at få dobbeltdørene i spejlsalen skiftet, så de bliver lydisolerede. Derudover er det 
også et ønske at få nye vinduer i spejlsalen, stille caféen og omklædningsrummene.  
 
Fundatet står for en ”renovering”, for at gøre den mere tidssvarende. Dette blev varslet sidste år, 
men der er flere ting der skal afklares før disse ændringer kan ske.  
 
Pga. sikkerheden i VKI, er overvågning mm. nødvendigt. 
 
Der er taget initiativ til at starte en gruppe Hjerteløbere i Vodskov. I byen findes der 13 
hjertestartere og gruppen af frivillige Hjerteløbere skal efter opkald fra alarmcentralen, bringe disse 
hjertestartere ud til patienten og yde førstehjælp, inden ambulancen når frem. Der arrangeres 
førstehjælps kursus til de 20 frivillige Hjerteløbere, efter påske. Kurset arrangeres af en lokal 
sygeplejerske og det er meningen at der efterfølgende , skal være mulighed for de forskellige 
klubber, at få et førstehjælpskursus.  
 
Til sidst takkede formand Knud Larsen centerleder Jonna, for hendes store indsats og 
tålmodighed. Han takkede hans kollegaer i bestyrelsen og sagde at det havde været nogle 
spændende år. Vodskov Fremtid, Nordjyske Bank ved Gert Zindorff og revisor Michael Vilsen, fik 
også en stor tak. 
 
Knud Larsen har valgt at på pension og sagde som afslutning på sin beretning, at det havde været 
en fantastisk rejse og han var stolt over projektet i VKI. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
  
3. Regnskabets fremlæggelse  
 
Fremlæggelse af regnskab ved revisor Michael Vilsen. Regnskabet blev godkendt. 
 
Knud Larsen roser centerleder Jonna for det store arbejde hun ligger i bogholderiet. 
 
4. Indkomne forslag  
 
Ingen forslag  
 



                                                 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
 
Knud Larsen stopper og plads nr. 32 bliver derfor ledig. Der blev foreslået at Palle Hassing bliver 
valgt som nyt medlem. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Palle Hassing blev af repræsentantskabet, valgt til VKI’s bestyrelse. 
 
6. Valg af revisor 
 
Valg at lokal revisor: Ann Held og Bjarne Pedersen blev valgt. 
Valg af ordinær revisor: Michael Vilsen blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Jens Drejer fra Repræsentantskabet, takkede Knud Larsen for den store indsats han har ydet i 
VKI. Resultat var ikke nået uden Knuds indsats. Jens overrakte, på vegne af 
Repræsentantskabets, Knud en gave. Det var en bog af Ulrik Wilbek, ”Det er ikke held det hele”.  
 
Formanden takke dirigenten for et godt og veludført arbejde. 


