
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
 
Bestyrelse: Kitt Karlsen, Rasmus Møller Bøjer, Jonna Dam Jensen, Anne Dorte Krogh, Ann Held og  
Palle Erik Hassing 
 
Fraværende: Pia M. Knudsen, John Hjelm, Birgitte Mortensen og Leon Riis 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Konstituering 
3. Forretningsudvalg 
4. Hallens drift 
5. Aalborg Kommune 
6. Centerlederen   
7. Foreningerne i hallen 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra sidste møde den 16. februar godkendt på VKI’s hjemmeside.  
 
2. Konstituering 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Formand: Palle Erik Hassing Næstformand: Rasmus Møller 
Bøjer. 
 
3. Forretningsudvalg 
 
Jonna varetager regnskab for Kultur9310, indtil Foreningen er oprettet. 
Palle kontakter Knud ang. sponsoraftaler. 
Til næste møde, hvem varetager ny kontrakt med Vodskovs Venner? 
Der arbejdes på et udkast til nye kontrakter. 
Der arbejdes på en aftale med en fysioterapeut. 
 
4. Timefordeling 
 
Der indkaldes til timefordelingsmøde d. 26/4-16 kl. 19.00 i Stillecafeen, Bestyrelsen mødes  
kl. 18.00. Ann sender invitation til Formænd m/k, 2 fra hver forening. ”overvej sæsonstart/slut og 
timebehov”. Der diskuteres hvordan man bytter indbyrdes.  
 



                                                 

 
 
5. Hallens drift 
 
Bestyrelsen er anbefalet at lave aftale med Entreprenøren om at udbedre fejl på facaden. 
Jonna og Palle drøfter Skoleboden og fremtidigt samarbejde med Kim Malthe og Rasmus Bøjer. 
Palle kontakter Kim Malthe. 
Nyt lydsystem fra Lyd & Billede. 
 
6 Centerlederen 
 
Nyt køleskab efter anbefaling fra Fødevarekontrollen.  
Nyt udstyr til køkken 
Gymnastik har fået ny vogn, der skal fyldes op og sættes på plads. 
Boards og løbehjul kan låses inde i skabene. 
Åbningstider Maj/Juni, der holdes åbent efter behov. 
Der er ny rengøringsmedarbejder. 
Ny Cafe medarbejder til august. 
Skytterne har opsagt lejemål på Skydebane og lokaler. Tankespind ang. lokalerne til næste gang. 
 
7. Foreningerne i hallen 
 
Volley: Næsten for koldt i Hallen til at afvikle stævne, varmen lukket p.g.a. ferien. 
Kan lyset udsættes med slukning ved manglende bevægelse? Hal og bad, ved Claus noget om  
dette? 
For meget lys fra ovenlys, kan det løses? 
Mulighed for at låse dørene op til Stillecafe og Spejlsal når der er lukket i Cafeen? 
 
8. Eventuelt   
 
Rasmus: Brug mail mere ang. spørgsmål m.m. mellem Bestyrelsesmøderne. 
Gulv: lakeres igen i maj 
Jonna retter hjemmesiden til ang. Bestyrelsesmedlemmer. 
Ved fremsendelse af Referat fra Repræsentantskabsmøde, arbejdes på at ajourføre medlemslisten 
og hverve nye medlemmer. 
 
9. Næste møde 
 
Næste møde afholdes den 2. maj kl. 19.  
 


