
                                                

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2015 
 

Deltagere:
Bestyrelse: Knud Larsen, Kit Karlsen,Anne-Dorte Krog, Claus Nielsen 

Centerleder: Jonna Dam Jensen

Øvrige deltagere mødet: Ann Held,John Hjelm

Fraværende: Rasmus Møller Bøjer,Mads Juul Jensen,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 er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2. Forretningsudvalg
Forretningsudvalgsmøde udskudt til onsdag den 26. august

3. Vodskov fremtid
KL fremviste eksempler på den skiltning,som vil blive anvendt i VKI.Der er tale om skiltning 
relateret til lokalitet/farve samt henvisningsskilte.

Der er aftalt gennemgang af centeret med Kitt Boss/handicapkonsulent,således at krav og ønsker 
afstemmes.

Der er aftalt afleveringsforretning den 3. september med totalentreprenør.
I forbindelse med afleveringsforretningen skal der bl.a tages forbehold overfor anvendelse af de 
såkaldte MGO-plader som vindspærreplader.Forbeholdet skal formuleres juridisk korrekt for at 
sikre VKI ved fremtidige problemer med pladerne.Derfor er advokatbistand rekvireret til mødet.



                                                

Der foreligger tilbud fra Tress Idræts- og aktivitetsudstyr vedrørende redskaber m.m. til 
Stemningssalen/Multisalen.
Der har været afholdt møde med repræsentant fra Tress for afklaring af behovet for redskaber,som
tilfredsstiller foreningernes ønsker.
Ansøgning om tilskud til ovennævnte er fremsendt til Aalborg kommune.

Der er fundet økonomi til renovering af gulvet i Spillesalen.
Leverandør skal anvende 12 arbejdsdage til renoveringen.
Renoveringen er planlagt til at være afsluttet om fredagen i uge 42.(efterårsferien)
Aalborg kommune er behjælpelig med økonomien for renovering.

Kravet til efterklangstid (1,1 sek.) er ikke opfyldt i Stemningssal/Multisal.
Dette er dokumenteret ved målinger.
Der skal derfor monteres yderligere lyddæmpende materiale på vægge.
Der er gjort opmærksom på,at salen anvendes til sportsaktiviteter.

Der skal udføres test af teleslyngeanlæg i centeret,- ligesom omfanget af teleslyngeanlæg pt. 
diskuteres med rådgivere.

Der har været flere klager fra bilister,som har skrabt bunden mod kantsten ved udkørsel fra 
parkeringsplads nord.
Forholdet er påtalt og rettet.

Der etableres luftcirkulation ved rullegardiner i Spejlsal og Stillecafe´,således at revnedannelser i 
vinduer forhåbentlig undgås.Revnedannelser i vinduer opstår p.g.a. varmeudviklingen bag 
rullegardinerne.

Glasdørene i Spejlsal forsynes med en flytbar netmodel,således at Banko kan afvikles uden 
forstyrrelser fra spilleaktivitet i Spillesal.

Papirkurv uden for hovedindgang afventer montering/Jonna

Der arbejdes med at etablere belægning omkring den nye affalds –ø

Skulptur placeres ved flagstang.Skulptur er en gave modtaget i.f.m. jubilæum/Vodskov Hallen.

Der henstilles til at cykler placeres i cykelstativet.Dette må gerne påtales.

Bestyrelsen påpeger forbud mod hunde i centeret..Forbuddet gælder ikke førerhunde o.lign.

4. Økonomi og budget
KL gennemgik økonomisk status for byggeprojektet.
Pt. ser likviditeten meget fornuftig ud,hvilket primært skyldes øget momsrefusion samt lavere rente 
end budgetteret og låneomkostninger indeholdt i realkreditlån.

Al dokumentation for udbetaling af det resterende tilskud fra LOA er udarbejdet og fremsendt.
Udbetaling sker via sagsbehandling ved Aalborg kommune.

Der arbejdes fortsat med at nedbringe punkterne på ”fejl- og mangellisten”.
Listen har resulteret i tilbageholdelse af økonomi.
Vi forventer at frigive et større beløb i.f.m. afleveringsforretningen den 3. september.

KL/CN arbejder pt. med udarbejdelse af driftsbudget gældende for 3 år.



                                                

5. Aalborg Kommune
Der har været afholdt møde med Aalborg kommune vedrørende lejernes brug og adfærd i 
centeret.
Der er mange nye brugere i centeret og der skal bruges lidt tid til at finde fodslag.
Bestyrelsen forventer og kræver at alle brugere respekterer hinanden i brug af centeret.

6. Centerlederen
Jonna meddeler,at cafeen er startet meget positivt op efter sommerferien.
Jonna arbejder med planlægning af personaleforhold og arbejdsplaner.
Bestyrelsen havde en generel diskussion for afstemning af synspunkter.

Jonna gør opmærksom på kursus i brugen af Conventus.

7. Timefordeling / kalender
I.a.b.

8. Lejere- Foreninger, Brugere
Jonna har senest lavet aftale med 2 hold under LOF.

Anne-Dorte orienterede vedrørende DM i foreningsudvikling i DGI-regi.
Der var flere bemærkninger til emnet og vi kan forvente hjælp fra DGI-konsulent.
Anne-Dorte koordinerer det videre forløb

Der er aftalt møde med Vodskov Venner i.f.m. den kommende indvielsesfest den 26. september.

KL gør opmærksom på foredragsaften med Jens Arentzen.
Anne-Dorte aftaler emne/emner for foredraget.

Vodskov Bigband afholder jubilæumskoncert i centeret.

9. Brugerudvalg / Brugerråd
I.a.b.

10. Sponsorudvalg
Der er d.d. lavet 3-årig sponsoraftale med Nordjyske Bank.
Aftalen indebærer skilt på gavl/syd i Spillesal,repræsentation på inforskærm samt logo på skiltning 
i centeret.
Det er relevant med sponsoraftale med Spar Nord Fonden,hvilket forsøges snarest.
Der er lavet aftale med Bredbånd Nord vedrørende abonnement.
Foreningerne kan søge om tilskud til redskaber m.m. fra ”sponsorpuljen”.
Tilskud vil finde sted under hensyntagen til driftsøkonomien.
 
11. Generalforsamling
I.a.b.

12. Eventuelt 
I.a.b.

13. Næste møde
Næste møde afholdes 30. september kl.17:00



                                                


