
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 2. maj kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Kitt Karlsen, Anne-Dorte Krog, John Hjelm, Rasmus Møller Bøjer og Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Claus Nielsen, Ann Held, Pia Marie Knudsen og Jens Drejer 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomi 

4. Timefordeling 

5. Hallens drift 

6. Centerlederen   

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

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

 
2. Nyt fra formanden 

Der er lavet en aftale med entreprenøren omkring udskiftning af MGO plader. De går i gang om 14 

dage og pladerne skal være skiftet inden august. 

Palle har haft møde med en fysioterapeut vedr. etablering af klinik/behandlerrum i VKI. Udgifterne 

for leje af lokale mm er lavet til fysioterapeut og vi afventer en tilbagemelding. Der er indhentet 

byggetilladelse til en evt. indretning af en klinik//behandlerrum. Vi afventer en tilbagemelding fra 

fysioterapeut. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af 2 andre fysioterapeuter. der også kunne være 

interesseret i at komme ind i VKI.  

Der har været afholdt møde med skolen, vedr. det fremtidige samarbejde omkring skoleboden. 

Den 12.05.16 skal der holdes møde med Aalborg Kommune, for at få mere information omkring 

tilskuds reglerne.  

Der er kommet brev fra Konkurrence Styrelsen, hvor der informeres om regler og love på området.  

 
3. Økonomi 
Økonomien er fornuftig og god. 
Et møde med revisoren skal arrangeres, hvor John og Palle deltager. 
 
4. Timefordeling 
Er udfærdiget for 2016/2017 
 
 
 



                                                 

5. Hallens drift 
DM i foreningsudvikling: Der skal arrangeres en aften, hvor børn og unge har mulighed for at køre 
på rulleskøjter i hallen og spille bridge. Cykel klubben vil gerne arrangere en cykeltur for børn og 
unge i Hammer Bakker.  
Der skal afholdes nyt møde i udvalget for DM i foreningsudvikling.  
Teknik: Claus vil gerne fortsætte med at være den tekniske mand. Det kunne være en god idé at 
en person mere bliver sat ind i tingene, og Palle vil høre Claus om han kender en der kunne være 
aktuelt til dette job. 
Der er problemer med lyd fra musikanlægget i hallen, når der ikke spilles musik. Lyd og Billede er 
blevet kontaktet.  
Hallens fundat: Nyt sæt vedtægter er under udarbejdelse.   
Kontrakterne ved leje af afholdelse af fester og leje af lokaler, skal gennemgåes.  
Sponsorudvalg: Kontrakterne skal gennemgåes. Palle kontakter Knud Larsen. Der skal laves 
forslag til nye kontrakter, hvilket Anne-Dorte forestår.  
 
6. Centerlederen 
Budget mangler, så det løbende kan ses hvad status er. Der findes en løsning på dette.  

Status for etablering af Kultur 9310 undersøges af Palle. 

I maj forsøger Jonna med at sælge aftensmad hver aften, weekend dog undtaget.  

Multihuset får udleveret en brik, således de kan benytte hallen, når den ikke er i brug og der ikke er 

nogen i Caféen. Ordningen tages løbende til vurdering.  

 

7. Foreninger i hallen 

I forbindelse med ny lakering af gulvet i hallen, ønskes der flere streger. Palle tager kontakt til 

firmaet. 

Problemerne med at gulvet i hallen er meget glat, efter det er blevet slebet og lakeret. Gulvfirmaet 

kontaktes for at høre om der kan gøres noget ved det.  

 

8. Eventuelt. 

Liste for repræsentantskabet opdateres. Birgitte sender mail ud til alle foreningerne og får listen 
opdateret. 
Jonna undersøger økonomien ved at få briksystem til Stillecaféen. 
 
9. Næste møde 

Næste møde afholdes den 13.06.16 kl. 19.  


