
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse: John Hjelm, Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Anne-Dorte Krog, Kitt Karlsen,  
Mads Juul Jensen (substitut for Pia Marie Knudsen) og Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Pia Marie Knudsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomi 

4. Timefordeling 

5. Hallens drift / centerlederen 

6. Foreninger i hallen 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde er godkendt og ligges på VKI’s hjemmeside. Jonna sørger for at de 
referater der mangler på hjemmesiden, bliver lagt derpå snarest. 

 
2. Nyt fra formanden 

Byggeriet er endelig færdigmeldt.   
Palle indhenter priser på solfilm til vinduerne mm i VKI. 
John sender forslag til nye vedtægter ud til alle i bestyrelsen. Det blev bestemt at 
generalforsamlingen afholdes den 14.03.17, kl. 19. 
Birgitte finder mail adresser til repræsentant skabet til næste møde. 
Vi har lånt nogle billeder fra Aalborg Kommunes kunstforening. Palle sørger for at de bliver 
afhentet. 
 
3. Økonomi 
Budget 2017 er færdig. 
Regnskabet for 2016 ser fornuftigt ud.  
 
4. Timefordeling 
Oplæg fra Rasmus blev gennemgået. Rasmus laver forslag til et brev, der kan sendes ud til 
foreningerne. 
 
 
 
  



                                                 

 
5. Hallens drift / centerlederen 
Grundet hærværk mm, er der bestilt yderligere videoovervågning. Det er stadig et stort problem 
med unge der ikke kan opføre sig ordentlig i VKI og det skal stoppes. 
Der er sendt fakturaer ud til sponsorer af skilte i idrætshallen.  
Der arbejdes på køb af nye foldedøre.  
Fancy Fredag er blevet en succes og aftalen fortsætter perioden ud. Der afholdes 2 arrangementer 
mere inden vintersæsonen slutter.  
Der indhentes tilbud på ombygning af dommerrum, således det i stedet for bliver omklædningsrum 
for hold.  
Jonna får iværksat en opdatering af VKI’s hjemmeside.  
VKI kan lave en indboforsikring sammen med de forskellige foreninger, såfremt foreningerne 
ønsker at være med. Der skal laves et brev der sendes ud til de forskellige foreninger, men inden 
da, skal Jonna have en snak med forsikringsselskabet. 
Der er problemer med lyssensor i omklædningsrum og der arbejdes på en løsning.  
Det bliver muligt at betale i VKI med MobilePay. 
Pr. 01.02.17 er der ansat en, der udelukkende skal gøre rent i VKI. 
Foreningerne der bruger VKI, skal alle huske at der skal ryddes op og rengøres efter brug af VKI’s 
faciliteter. Palle sender info ud til alle foreningerne.  
 

6. Foreninger i hallen 

Gymnastik kunne godt tænke sig transportable højttalere, der kan lånes af VKI.  
 

7. Eventuelt 

Forretningsudvalget kigger på lejebetingelserne og reviderer på dem. 
 
8. Næste møde 

Næste møde afholdes den 13.02.17 kl. 19.  


