
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. maj 2015 kl. 19.30

Deltagere:
Bestyrelse: Claus Nielsen, Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Kit Karlsen, Knud Larsen

Centerleder: Jonna Dam Jensen

Øvrige deltagere mødet: John Hjelm, Birgitte Mortensen

Fraværende: Palle Hassing

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. Sponsorudvalg
11. Generalforsamling
12. Eventuelt
13. Næste møde

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde den 15. april 2015 er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2. Forretningsudvalg
Beretning fra sidste møde af Claus Nielsen.
Forslag til arbejdsfordeling i og omkring bestyrelsen, samt nye tiltag.
Punktet blev gennemgået og vi er enige om at det skal være det væsentlige punkt til næste møde

3. Vodskov fremtid
Byggeriets stadie: Tidsplanen følges og centeret tages i brug som planlagt den 1. juni.
Udskiftning af taget på hallen følger planen.
Nykredit: vi forventer at afslutte lånesagen snarest Der venter på den endelige tinglysning og
Brugsret samt ibrugtagningstilladelse.
Ny parkeringsplads: Ny parkering mod syd er endelig godkendt og er sat i gang .Der bliver nogle
ekstra udgifter på grund af ændringerne omkring indkørsler og Parkering.



4. Økonomi og budget
Økonomi gennemgang:
Driftsbudget 2015 justeres i forbindelse med det nye projekt.
Tilskud fra LOA aconto er på vej med 75 % af beløbet kr..3.000.000-
Ny kredit er under fremtid pkt 3

5. Aalborg Kommune
Anmeldelse af nyt navn er godkendt.
Lejekontrakter og brugsret er på vej igennem systemet i Aalborg Kommune.

Vi forventer at få indflytningstilladelse til den1 juni. Ibrugtagningstilladelse forventes i løbet af kort
tid, der er enkelte mangler. Mangelgennemgang pågår.

Renovering af gulv i Hallen:
Der arbejdes med Aalborg kommune om muligheder, for at få renoveret gulvet som planlagt.

6. Centerlederen
Timefordeling, Kalender – er i gang
Gennemgang af og tilmelding i kalender skal meddeles.
Planlægning af næste års fordeling af timer i Centeret.
Løbeklubben vil gerne have et skab, hvis der er et ledigt.
Brugerkontrakt er under udarbejdelse.

Cafeen er i gang med planlægning af den nye drift form og menukort med opstart den 10. august

7. Timefordeling / kalender
Det er ønskeligt at der laves en opstramning i forhold til oprydning efter træning og stævner. Det
blev diskuteret, hvorledes vi kan formidle denne information ud på en god måde. Samtidig med vi
åbner vores nye flotte center, kunne det være en god idé at oplyse alle brugere, hvorledes vi
ønsker centeret skal bruges.
Der skal gøres opmærksom på at afmeldinger af brug af tider SKAL afmeldes til Jonna

8. Lejere- Foreninger, Brugere
Bibliotek og Fitness, samt Multihuset er godt på vej med indflytningen og er klar til den 1. juni.

Møde med DGI vedr. samarbejde mellem foreningerne til bedre udnyttelse af hallen, og i forhold
til nye træningsformer.

Badminton har afgivet deres klublokale til arkiv for biblioteket.

Skytteforeningen:
Der har været afholdt møde omkring egenbetaling af lokaler
Konsulent Steen Hørdum deltog i et positivt møde.

Vodskov Idrætsforening Bankoholdet:
Der bliver indkaldt til et møde snarest omkring diverse punkter.

Håndbold:
Der skal tages hånd omkring brug af harpiks. Der er at for meget rengøring og vi er enige om at
der ikke bliver brugt harpiks fredag, på grund af ekstra rengøring



9. Brugerudvalg / Brugerråd
Gennemgang af stade.
Der er lidt at gå i gang med. Der skal nedsættes et udvalg til dette punkt.

10. Sponsorudvalg
Knud er i gang med at tale med sponsorer.

11. Generalforsamling
Forslag til ændringer gennemgået. Skal tages op på næste møde

12. Eventuelt
Forberedelserne til indvielsen af VKI den 13. juni er i fuld gang og der er mange foreninger mm,
der vil være repræsenteret.
Nyt medlem fra volleyball, Anne Dorthe Krog.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 22. juni kl. 19.30

Tak for et positivt møde


