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Dato:  6. oktober 2015 

 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.30 

 

Sted: VKI 

 

Deltagere: Kitt Karlsen, Knud Larsen,Claus Nielsen, Mads Juul Jensen,Rasmus Møller Bøjer 

 

Centerleder: Jonna Dam Jensen 

 

Øvrige deltagere i mødet: John Hjelm 

 

Afbud : Anne-Dorte Krog 

 

Referent:       Claus Nielsen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

I.a.b. 

2. Vodskov fremtid. 

Der arbejdes fortsat med liste for ”fejl og mangler” 

Ole Grønlund skal ifølge Jacob Schouboe følge op på listen. 

CN har d.d. rykket Ole Grønlund for opdateret liste efter seneste møde for gennemgang af 

listen. 

Vedrørende problemstillingen med MGO-plader håndteres sagen juridisk via vores advokat. 

Ole Grønlund har kontakt til specialfirma,som kan montere fugtmålere strategiske steder på 

facaderne for at følge udviklingen af evt. fugtproblemer. 

Vi sikrer os,at vi juridisk får formuleret afleveringsforretningen korrekt,hvis der senere skulle 

opstå fugtskader ved MGO-vindpladerne. 

Der er fremsat påstand om trækproblemer i Stemningssalen.Undersøges nærmere. 

Indkøb af headset for supplering af mikrofon i Stemningssal overvejes. 

Jonna igangsætter snarest den nye affalds-ø med containere for affaldssortering. 

Der er udført belægningsarbejde omkring affalds-ø. 

Foreninger,Bibliotek og Multihus for adgang til affaldssystem via udleveret nøgle. 

Defekt servicedisk udskiftes i uge 42. 

Lydisolering i Stemningssal udføres i uge 42. 
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      Defekt vinduesprofil ved Multihus udskiftes i uge 42. 

Udvendig stige for adgang til tag/service på ny tilbygning er monteret. 

KL. har haft møde med Kitt Boss vedrørende udformning af den generelle skiltning i 

centeret. 

KL. bestiller skilte snarest.      

Der udskrives nu bøder ved parkering på det grønne areal overfor centeret. 

Denne parkeringsplads var kun godkendt midlertidigt under byggeriet. 

Flere og flere er nu opmærksom på de nye parkeringsmuligheder syd for centeret mod 

Begonievej.Der etableres skiltning som vejviser til P-plads syd.  

3. Drift 

Følgende vedligeholdelsesarbejder pågår: 

          Omklædningsrum 4. skal undersøges for tilstrækkelig udluftningsforhold. 

          Omklædningsrummet har i længere tid haft tendens til fugtproblemer. 

          Ny dør monteres endvidere i rummet. 

          Defekt differenstryksregulator i fjernvarmesystemet udskiftes snarest. 

          CN kontakter Michael Holm,som har givet en overslagspris på kr. 17.000 excl. moms. 

          Udskiftning af regulator forventes udført i uge 42 og varer ca. 4 timer. 

          Der er ingen varm vand til rådighed under reperationen, - Foreningsfitness skal    

          varskoes  

          Renovering af gulv i Spillesal igangsat d.d.  

          Gulvrenovering af det eksisterende trægulv er anbefalet af 2 forskellige leverandører i stedet  

          for udskiftning til nyt kunststofgulv. 

          Renoveringen har været planlagt parallel med projekt ”Vodskov fremtid” og er forelagt og  

          besluttet i halbestyrelsen. 

          Renoveringen pågår i uge 41,42 og delvis uge 43.   

          Tidspunktet for renoveringen giver desværre gener for foreningerne som skyldes usikkerhed  

          omkring etableringen af den nødvendige økonomi. 

          Der er lavet flytbare net ved glasdørene til brug i.f.m. Banko. 

          Rullegardiner i Stillecafe´/Spejlsal er flyttet, således at der er skabt mere ventilation ved   

          vinduerne. Det forventes, at vinduerne ikke fremtidig revner på grund af varmepåvirkning   

          bag rullegardinerne. 
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           Der er indhentet prisoverslag for 2 stk. nye foldedøre ved Stillecafe´/Spejlsal.Pris kr.100.000 

          Afventer nærmere beslutning. 

          Jonna undersøger mulighederne for indkøb af reolsystem,således at foreningerne har plads til      

          ”markedsføring”.Biblioteket kontaktes for evt. placering af reol i biblioteksområdet. 

          (dette punkt tilføjet efter bestyrelsesmøde) 

4. Økonomi og budget. 

Kl./CN arbejder med opdatering af projektøkonomi samt driftsbudgetter. 

Vi har modtaget kr. 1.000.000 fra LOA, - sidste beløb af i alt kr. 4.000.000 

Driftsøkonomien udviser pt. et skønnet underskud på kr.35.000- 

Der er lavet sponsoraftale med Nordjyske Bank 

5. Centerlederen. 

Jonna har konstateret uacceptabel adfærd i forbindelse med stævne for Badminton og 

Håndbold. 

I.f.m. med badmintonstævne var Bibliotek belejret med børn,som var i gang med pudekamp 

samt ”uddeling” af bøger.  

Ved Håndboldstævne var der ønske om at få øvrige lokaler åbnet for opvarmning m.m. 

Dette kan ikke lade sig gøre for så vidt der er tale om spillere,som anvender harpiks. 

(Se videre under punktet Foreninger i Centeret) 

Jonna kontakter leverandør af ny gulvvaskemaskine for demonstration. 

Jonna hjemkøber ny rengøringsvogn 

Jonna arbejder pt. med afklaring af personaleaftaler. 

Jonna har haft møde med elevråd Vodskov Skole. 

Følgende blev aftalt: 

9. klasse kan fra 1. november anvende Stillecafeen. 

Dette gælder kun 9.klasse og med forventet selvjustist. 

Desuden må Spejlsalen benyttes 1 dag om ugen til diverse aktiviteter. 

Der er ønske om forskellige redskaber til aktiviteter.Vi forventer Vodskov Skole selv 

hjemkøber redskaber eller stiller økonomi til rådighed.Rasmus følger op på mulighederne. 

Jonna har haft kontakt til fysioterapeut vedrørende samarbejde med Foreningsfitness i VKI. 

Palle Hassing skal kontaktes og der skal arbejdes videre med ideen. 
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6. Foreninger i Centeret 

Bestyrelsen er helt klar over,at VKI - som center – rummer over nye faciliteter og brugere. 

Alle skal naturligvis tilpasse sig de nye rammer. 

Bestyrelsen går ud fra,at normal optræden i centerets faciliteter er en given sag. 

I.f.t. børn og unge har ledere og trænere et særligt ansvar for acceptabel adfærd i centeret. 

Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at bruge Stemningssal og Spejlsal til opvarmning i.f.m. 

stævner,turneringskampe m.m. 

Gældende retningslinier for Stemningssal og Spejlsal i forbindelse med opvarmning: 

 Harpiks må ikke forekomme via håndbold,sko og tøj 

 Evt. harpiks konstateret i Stemningssal og Spejlsal fjernes og faktura fremsendes til 

forening. 

 Aldersgrænse for boldspil i Stemningssal er 12 år.  

 Der anvendes kun bløde bolde i Stemningssal 

           Stemningssal og Spejlsal skal bookes i.f.m. planlagt disponering til opvarmning. 

           Foreningsfitness har ønske om at lave ”frosne felter” på facadevinduerne. 

           Ønsket kan ikke accepteres under henvisning til krav om gennemsigtighed/transperant fra  

           arkitekt og LOA,som har ydet tilskud. 

           KL. indkalder til møde vedrørende DGI-projekt,som er igangsat via Anne-Dorte. 

           Kitt deltager i mødet 

7. Timefordeling 

Fodbold disponerer over Spillesalen om lørdagen fra kl. 08:00 – 14:00 

Såfremt Badminton har behov for Spillesalen fra kl. 13:00, - er Fodbold villig til at frigive 

tid.  

8. Eventuelt      

Der opfordres til at benytte de nyetablerede vægskabe for omklædning. 

Det kræver lidt tilvænning at benytte vægskabene i den gamle spillergang og gang ved 

toiletter/nord. 

Hjælp hinanden med at henvise til faciliteterne. 

KL,CN og John Hjelm mødes for start på revidering af Fundats. 

Forslag til ny og ”moderne” Fundats skal være klar til generalforsamling 2016. 
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9. Næste møde.  

     Onsdag den 11. november kl.19:00 

 


