
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde onsdag den 11. november kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Kitt Karlsen, Pia Marie Knudsen, Knud Larsen, Rasmus Møller Bøjer 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: John Hjelm, Palle Hassing, Birgitte Mortensen  
 
Fraværende:  Claus Nielsen, Anne-Dorte Krog, Ann Held, Leon Jørgensen, Jens Drejer 
 
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, Bruger 
9. Brugerudvalg / Brugerråd 
10. Generalforsamling 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde den 6. oktober godkendt og lagt på VKIs hjemmeside.  
 
2. Forretningsudvalg 

Der er urenheder og fejl i gulvet i hallen, hvilket betyder at det skal slibes ned, ændres og lakeres 
igen, forventet start den 18.12.15 
 
Det blev diskuteret omkring hjerterstarterkursus vi arbejder videre med kursustilbud til 
foreningerne. Det kunne være en god ide at lave en SMS Hjertestop ordning, hvor frivillige får 
tilsendt en sms når der er brug for en hjerterstarter. Knud tager kontakt til Sindal, og Regional 
Nordjylland hvor man har startet sådan en ordning. 
 
Der skal laves kursus i ABA brandalarm, Centerleder undersøger muligheder og deltager.  
 
Der er kommet harpiks på gulvet i stemningssalen. Der er problemer med at få det af og Jonna 
afprøver om hun kan finde et middel der kan bruges. Stemningssalen må ikke bruges hvis man 
benytter harpiks, men dette er desværre sket.  Det henstilles til håndbold afdelingen at dette ikke 
sker igen.  
 
Ny parkeringsplads bag ved VKI, er så småt begyndt at virke. Fra kommunen er det oplyst at der 
fra nu af, vil blive udskrevet parkeringsbøder, hvis man parkerer på det grønne areal overfor 
hallen.  



                                                 

Cykler – løbehjul skal henstilles i stativerne. 
 
Oprydning og rengøring af de grønne områder omkring VKI, pågår. Nedtagning af hegn og 
nyplantning omkring sportsplads vil blive sat i gang af AK Park og Natur, efter aftale med Vodskov 
Skole. 
 
Abonnement med Falck opsiges. 
 
Skytteforeningen har ønsket ændring i timebetaling, AK fritid er med i processen. 
 
Volleyball vil gerne have at caféen er åben lidt længere. Caféen lukker normalt kl. 21.30. En 
automat kunne måske være en løsning. Prisen for denne løsning undersøges, men en automat 
kan betyde mindre salg i caféen i dens åbne timer og dette skulle ikke gerne ske.  
Det kan evt. undersøges ved en forsøgsperiode med udvidet åbningstid, om et mersalg kan dække 
ekstraomkostningerne.  
 
3. Vodskov fremtid 
Nykredit lån og afdrag er sat på plads.   
 
LOA tilskuddet er endelig modtaget og afsluttet. 
 
Moms: TV Revision er i løbene dialog med skat. 
 
Byggeriets afslutning: Der er løbene dialog med Totalentreprenør med Mangler.  
 
Lydisolering er udført i Stemningssal – dør til Bibliotek forventes udskiftet med Skydedøre ifølge 
aftale med Totalentreprenør og Biblioteket. 
 
MGO plader: der er dialog i gang med Totalentreprenør og forsikringsselskab. 
 
Der er stadig mangler, blandt andet er der problemer med ventilationen. 
    
Afleveringsforretningen er ikke afsluttet. 
 
4. Økonomi og budget 

Gennemgået: Der arbejdes med at tilrette Conventus Bogholderi samt Budgetter.  
  
5. Aalborg Kommune 
Fritidspolitik 2015 udkast der afholdes møde i Aalborg Kommune, Knud deltager. 
Ingen kommentarer fra Bestyrelsesmødet. 
 
Timefordeling: Der opfordres til at være i tæt dialog mellem foreningsbestyrelser og 
bestyrelsesmedlemmer i V.K.I..punktet tages op til næste møde. 
 
Forsikring gennemgang: Claus og Knud deltog der undersøges flere punkter. 
 
6 Centerlederen 
Centerets drift gennemgået.  
 
Bestyrelsens er enige om at vi fortsætter til foråret med de tiltag der er aftalt i forhold til åbningstid 
og personale samt økonomi. 
 
Timefordeling, Kalender: Det er stadig højaktuelt at til og framelde, så vi får den højeste benyttelse 
af vores lokaler. 
 
Jonna arbejder med priserne for mad og drikkevarer i forbindelse med leje af lokaler.  



                                                 

 
Der er ansat ny i caféen pr. 01.12.15, da Dorthe stopper.  
Job praktik: det er aftale med AK vedr. ansættelse af en person i parktik i en periode. 
 
Håndbold afdelingen overtager den årlige juletræsfest. 
 
Sikem hjælper Jonna med vedligehold af VKI’s hjemmeside og infoskærm.  
 
Det kunne måske være en mulighed af få info fra de forskellige foreninger, på VKI’s hjemmeside 
eller på infoskærmen?  
  
Det går godt med skolen og 9. Klasse. Eleverne er engageret og de vil gerne at det fungerer. 
   
Affaldssortering er trådt i kraft. Der er lavet anvisning til sorteringen og det henstilles til alle at 
anvisningen følges. 
 
7. Lejere, Foreninger, Bruger   

Der holdes møde den 23. november mellem alle foreningerne Vodskov og DGI. 
 
8. Brugerudvalg / Brugerråd 

Brugerudvalg/brugerråd lukkes ned. 
 
9. Generalforsamling 

Repræsentantskabsmøde afholdes den 8. december kl. 18.30. 
 
Generalforsamlingen afholdes den 22. marts 2016, kl. 19. 
 
10. Sponsorudvalg 

Der arbejdes på at udvide sponsorkredsen. 
 
11. Eventuelt.  

Arrangementer af kulturel karakter: Der er nedsat en gruppe der arbejder sammen med AK Kultur 
for at undersøge muligheder med musik og foredrag evnt. i  samarbejde med V.K.I i opstart.     
 
12. Næste møde 

Næste møde afholdes den 15. december kl. 19. Evt. afbud oplyses til Jonna senest den 13. 
november. 
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