
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 15. december kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Kitt Karlsen, Claus Nielsen, Knud Larsen, Rasmus Møller Bøjer 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: John Hjelm, Palle Hassing, Ann Held, Birgitte Mortensen  
 
Fraværende:  Anne-Dorte Krog, Leon Jørgensen, Jens Drejer, Pia Marie Knudsen 
 
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, brugere 
9. Generalforsamling 
10. Sponsorudvalg 
11. Kultur 
12. Eventuelt  
13. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra sidste møde den 11. november er godkendt og lagt på VKIs hjemmeside.  

 
2. Forretningsudvalg 

 

Skoleboden koster ressourcer. Måske kan vi få tilskud til nogle timer. Dette skal søges igennem 

Vodskov Skole der laver ansøgning til kommunen. 

 

Det er undersøgt hvad en drikkeautomat i VKI vil koste. Dette er ikke økonomisk en god ide.  

 

Der skal kan etableres en lille scene i Stemningssalen, der arbejdes med forslaget. 

 

Alle håndværkere der arbejder i VKI, skal følge VKI’s udleverede ”Instruks af håndværkere”.  

 

Ansatte i VKI skal have en børneattest. 

 

Aalborg Kommune Fritid, vil sætte kamera op i spillesalen. Kamera sættes op for at undersøge 

hvor meget hallen bruges.  

 

Åbningstiden i Caféen udvides i hverdagen. Jonna vurderer på udvalget af produkter i cafeen.  



                                                 

 

Jonna arbejder på at skabe mere hygge i indgangen i VKI, bla. med blomsterkasser.  

 

Der er nu etableret skabe med låse i omklædning Nord til Foreningsfitness og 

Gymnastikforeningen. Der skal evt. laves reol eller andet, der kan bruges til depotrum i 

omklædning Nord. Derefter en skarp oprydning således der kan kommes til EL og VVS.  

 

Hjerterstarterkursus arrangeres i starten af næste år. Alle foreninger tilbydes at deltage i dette 

kursus. Det er planen at der efterfølgende laves en lokal sms liste, med borgere der vil tilbyde 

deres assistance i tilfælde af brug af hjerterstarter.  

 

Reparation af gulv pågår i Idrætshal.  

 

Stemningssalen kan godt bruges til flere aktiviteter.  

 

Affaldsgården fungere ok. Affald skal sorteres og Jonna er behjælpelig med vejledning herom. 

 

Hegnet er pillet ned omkring sportspladsen og en oprydning er pågået.  

 

Der er afholdt møde med AK Fritid da skytteforeningen ønsker en anden form for afregning af 

deres brug af VKI. Kommunen mener at skytteforeningen kan anvende anden afregningsfaktor. 

VKI ønsker at de skal afregne, som alle de andre foreninger. Der bliver indkaldt til møde med 

Skytteforeningen og VKI bestyrelse.  

 

3. Vodskov Fremtid 

 

Listen med fejl og mangler er ikke afsluttet. Sagen omkring MGO Plader er på listen. 

 

Dør til biblioteket skal skiftes til skydedør. 

 

Der arbejdes med mulig udskiftning af vinduer i Spejlsal mv samt i omklædnings område. 

 

Mørkelægning i vinduer i top mod øst i stemningssal bliver sat i gang 

 

4. Økonomi og budget 

 

Drift: Vi forventer vi forventer en fornuftig afslutning på året. 

 

Byggeri: Vi arbejder på en afslutning og forventer en fornuftig afslutning. 

  

Der er tilbagebetalt 2 rater med moms fra byggeprojektet og forventer den 3. rate i januar 2016. 

 

 

Budget 2016: Vi forventer at afslutte budget 2016 i januar 2016 

 

5. Aalborg Kommune 

 

Timefordeling økonomi fra AK fremsendes snarest 

 

Orientering fra møde afholdt hos AK fritid for selvejende haller 



                                                 

 

 

 

6. Centerlederen 

 

Jonna gav en gennemgang af driften og personale.  

 

I fællesskab med biblioteket, arbejdes der på kvindearrangement i februar 2016.  

 

Der blev stillet forslag om at der kan bestilles ”Take away” mad fredag. Jonna vil arbejde på forslag 

til mad der kan bestilles.  

 

I VKI kunne det være en god idé at have en tavle, hvor man kan se billeder og navne på de 

ansatte. 

 

Der kan godt bruges nogle magasinholder til diverse info mm. 

 

7. Timefordeling / kalender 

 

Der skal i 2016 i god tid afholdes møde vedr. timefordeling.  

 

8. Lejere - Foreninger, brugere 

 

DGI projekt kører planmæssigt. Der skal afholdes møde med en repræsentant fra de respektive 

klubber/foreninger i byen i januar.  

 

9. Generalforsamling 

 

Der skal kigges på vedtægter i forhold til repræsentantskabet. 

 

Generalforsamlingen er planlagt til den .03.16, kl. 19 

 

10. Sponsorudvalg 

 

Der arbejdes på udvidelse af sponsorer. 

 

11. Kultur 

 

Der arbejdes på forskellige kulturelle tiltag, bla. børneopera den 05.03.16 og frokostjazz. Det er 

muligt at søge økonomisk tilskud hos kommunen til kulturelle arrangementer. 

 

12. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

13. Næste møde 

 

Næste møde afholdes den 16.02.16, kl. 19. Evt. afbud til Jonna senest 14.02.16. 
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