
 
                                               Vodskov Kultur & Idrætscenter  

 
Referart af bestyrelsesmøde tirsdag den10 februar 2015 kl 1930 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : Claus Nielsen , Mads Juul Nielsen, , Rasmus Møller Bøjer 
                     Knud Larsen 
 
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige tiltager i Mødet: John Hjelm, Birgitte Mortensen 
 
Fraværende:Afbud Palle Hassing Kitt Karlsen Ann Held, 
 

Nye til Bestyrelsesmøde John Hjelm VI Fodbold – Birgitte Mortensen Vodskov By 
 
 
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 
13.  
14.  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
   Referart fra sidste møde den13 januar 2015 er godkendt og er på hjemmesiden 
 

 
2. Forretningsudvalg 

   Beretning fra sidste møde Claus Nielsen 

   Forslag til om arbejdsfordeling i og omkring Bestyrelse samt nye tiltag. 
   Personale ansættelse og ændringer Jonna arbejder videre på opgaven 
  Tilmelding til ophavslicens til TV Jonna undersøger 
  Forberedelse til Generalforsamlingen samt annoncer er bestilt i Vodskov Avis  
 
3. Vodskov fremtid: 
    Rejsegildet var et tilløbsstykke og en god oplevelse med mange Vodskovborger til         
   Øl og pølser  
    



 
 Byggeriets stade Tidsplanen følges stor travhed 
 Nykredit der afventes nyt lånetilbud på grund af udviklingen i Lån og kurser 
 
Mulige ændringer omkring indkørsel P Plads syd mv. 
Der arbejdes på at forbedre mulighederne for P Pladser og ind og udkørsel i forhold til 
Skole og Børnehave samt Centeret. 
 
Økonomi følges tæt vi har nu modtaget det sidste af tilskuddet fra Aalborg kommune 
Der er modtaget første rate fra Skat vedr. tilbagebetaling vedr. moms 
DVS 
 
 
  

4. Økonomi og budget: 

   Regnskab 2014. gennemgang og underskrives 

   Budget 2015 er under udarbejdelse sammen med Driftsbudget 

   Budget til byggeriet drift 2015-2016-2017 er under revidering 

  

5. Aalborg Kommune 
   Anmeldelse af nyt navn er godkendt 
   Lejekontrakter og Brugsret er på vej igennem systemet i Aalborg kommune  
   Godkendelse af Tilgængelighed til P Pladser og benyttelse er på vej igennem systemet i         
Aalborg Kommune 
  

6 Centerlederen 
   Centerets drift.ok men det fungere i byggerodet 

  Timefordeling, Kalender det opfordres til at starte planlægningen omkring udnyttesen 

  Af alle de ny lokaler efter sommerferien vi forventer at indkalde til møde om mulighederne 

  Og ønsker fra bruger og Center 

  Brugerkontrakt er under udarbejdelse 

  Indkaldelse til Brugerråd / møde i efter vinterferien 
  Vodskov Skole er opfordret til tiltag omkring elevrenes opførelse i spisepauserne 

  I Cafeen 

 

 7. Lejere, Foreninger, Bruger 

       Der kar været afholdt møde med Vodskov skole elevråd 
      Der er stadig mulighed for forbedringe i forld til oprydning efter trænining og    

stævner 

8. Brugerudvalg / Brugerråd. 

    Bestyrelsen er enig om oprettelse af Udvalg og Råd som sættes i gang Rasmus indgår i   

Udvalget sammen med Knud som kommer med forslag til personer til hjælp i udvlget 

9. Generalforsamling. Tirsdag den 24 marts kl 19.45  

10. Sponsorudvalg 

      Bestyrelsen er enig om at aftaler med sponsor til skilte i centeret overgår til   

Centeret for at alle foreninger og klubber i Vodskov kan få muligheder til at søge til  

Redskaber mm. 

 11. der vil blive indkaldt til møde i bestyrelsen omkring nye tiltag til centeret  



Ingen kommentarer 

 

 12. Næste møde 

       Aftalt til tirsdag den 4 april kl 19.30 

 

  

 

Tak for et positivt møde  

  

 

  
 

 


