
                                                 

 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 19.30 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse: Claus Nielsen, Mads Juul Nielsen, Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Knud Larsen 
 
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere mødet: John Hjelm, Birgitte Mortensen 
 
Fraværende: Afbud Palle Hassing, Kitt Karlsen, Mads Juul Jensen 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Forretningsudvalg 

3. Vodskov fremtid 

4. Økonomi og budget 

5. Aalborg Kommune 

6. Centerlederen   

7. Timefordeling / kalender 
8. Lejere, foreninger og brugere 
9. Brugerudvalg / Brugerråd 
10. Generalforsamling 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra sidste møde er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

2. Forretningsudvalg 

Beretning fra sidste møde af Claus Nielsen. 

Hvordan bliver fremtiden i VKI. Skal personalet optimeres?  

Kommer der mange nye ”kunder” efter der kommer nye tilbud til centeret? 

Retningslinier skal ændres/tilpasses. 

Hvad kan Stemningssalen bruges til? 

Der er problemer med støj når der er banko i glassalen. Der arrangeres et møde. 

Kan foreningerne bruge VKI mere og bredere?  

Der skal ikke være streger på gulvet i Stemningssalen. 

 

3. Vodskov fremtid 
Byggeriets stadie: Tidsplanen følges og der er stor travlhed. Indflytning af de nye brugere starter 
den 18.05.15. Gulvet i hallen forventes renoveret. Starten på nyt tag planlagt til den 27.04.15, 
forventes færdig den 01-06-15. 
Budgettet følges tæt.  
Driftsbudget blev diskuteret. 
Nykredit: Endelig låneaftale godkendt og på vej. 
 



                                                 

4. Økonomi og budget 

Gennemgang af budget 2015. 

 

5. Aalborg Kommune 
Anmeldelse af nyt navn er godkendt. 
Lejekontrakter og brugsret er på vej igennem systemet i Aalborg Kommune. 
Godkendelse af tilgængelighed til P pladser og benyttelse af samme, er på vej igennem systemet i 
Aalborg Kommune. 
Brugsret: Vi afventer tinglysning af Brugsret 
 
6. Centerlederen 
Centerets drift: Opvarmning til håndbold på gangen med harpiks accepteres ikke. Hvad gør vi ved 
brug og problemer med harpiks?  
Skolen har spurgt på lån af div. redskaber. Der laves et oplæg/aftale efter sommerferien. 
Seniorsport vil gerne have en hel dag i hallen. Kan skolen evt. få Stemningssalen denne dag? 
Skolen skal kontaktes for nærmere herom. 
Café konceptet under udarbejdelse. 
 
7. Timefordeling / kalender 
Ansøgning om haltider foretages hos Jonna. 
Timefordeling nu hos Jonna. Det haster. 
 

8. Lejere, foreninger, brugere 

Brugerrådet skal tænkes ind. 

Repræsentantskabet og evt. ændringer. 

Møde med skytteforeningen omkring retningslinjer. Jonna, Rasmus, Claus og Knud mødes til 
oplæg omkring retningslinjer til interne og eksterne brugere af hallen.  
 

9. Brugerudvalg / Brugerråd 

  

10. Generalforsamling 

Ændringer? 

 

11. Eventuelt  

Ibrugtagning/åbning pr. 01.06.15. Officiel indvielse den 13.06.15. 

Invitation til alle byens foreninger vedr. indvielsen, fremsendes og der arrangeres møde  i uge 19.  

Indvielsesfest i hallen: Den 26. september 2015– arrangeres af Vodskovs Venner. 

 

12. Næste møde 

Næste møde afholdes den 26. maj kl. 18.30 

 

Tak for et positivt møde 

 
 
 


