
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 9. august kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : John Hjelm, Rasmus Møller Bøjer og Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Ann Held, Pia Marie Knudsen og Anne-Dorte Krog 
 
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 
MGO-plader er skiftet, men der mangler at komme yderbeklædning på. Det er gået planmæssigt. 
1 års gennemgang afholdes den 31.08.16.  Der er 4 mangler tilbage, men det er mindre ting. 
Oplæg til lejekontrakt til fysioterapeut er fremsendt. De kommer med tilbagemelding til september. 
Gulvet i hallen er blevet færdig. 
Der skal laves nye APV. Jonna og Palle tager sig af det.    
 
3. Økonomi 
Der skal aftales møde med revisoren. Palle tager kontakt.  
Budget 2016 og ½ års regnskab gennemgået. Det ser fint ud.  
Nye vinduer og indvendige døre skal skiftes. Palle får fat i fremsendte tilbud.  
Ombygning i forbindelse med lokaler til fysioterapeut sættes i bero, indtil endelig aftale er indgået. 
 
4. Timefordeling 
Det kunne være en god ide at udarbejde retningslinjer til timefordeling. Der skal startes på 
fordeling i god tid næste år.  
Hvis foreningerne ikke kan bruge sine tider, skal det meldes til centerlederen.   
 
5. Hallens drift 
Opgaveliste over driften i centeret er modtaget fra Claus. Jonna går i gang med at gennemgå 
listen.  
Jonna og Palle laver en liste med de forskellige kontakter, der har tilknytning til centeret. Disse 
personer/firmaer kan kontaktes for hjælp mm, i Jonnas fravær/ferie.  



                                                 

I forbindelse med DM foreningsudvikling, arbejdes der på at lave en fredag i september med 
”rulledisko”. Kitt undersøger mulighederne for at leje rulleskøjter. 
Fancy fredag er en realitet og den første fest bliver afholdt den 26.08.16. 
Der skal kigges på depotrum til redskaberne for gymnastik. Der er problemer med at få deres 
redskaber derind.   
Markering på gulvet i depotrum ved Stemningsalen skal laves, således det er tydeligt at se hvor de 
forskellige ting skal stå.  
 
6. Centerlederen 
Jonna synes der har været pænt i centeret i sommerferien. Der har ikke ligget meget affald mm. 
Det har været forsøgt at lukke af til hallen, men desværre er det ikke lykkedes af holde ubudne 
gæster ude. Blandt andet er et dyrt net klippet i stykker, for at kunne skaffe sig adgang til hallen. 
Det har ikke været muligt at finde dem der har gjort dette. 
Thomas har malet bænkene i hallen. 
Nøgler til skydeforeningens gamle lokaler er afleveret. 
Der er kontakt til Aalborg Kommune vedr. vedligeholdelse af udendørsarealer. Palle tager kontakt 
til dem igen, da der er uklarheder omkring hvem der skal passe hvad udenfor centeret.  
Biblioteket vil gerne lave aktiviteter samarbejde med centeret. Der er allerede noget på 
programmet i efteråret.   
 
7. Foreninger i hallen 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger 
 
9. Næste møde 
Næste møde afholdes den 13.09.16 kl. 19.  


