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Referat 
 

 

Dato:  15. august 2017 

 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: Stillecafeen, VKI 

 

Deltagere: Rasmus Møller Bøjer, Jonna Dam Jensen, Mads J. Jensen, Ann Held, Anne-Dorte 

Krog og Palle Erik Hassing. 

Afbud: Birgitte Mortensen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden 

2. Nyt fra formanden 

Projektet med fys. i centret tages op igen i løbet af efteråret. 

Der indkøbes scene til stemningssalen som senere tænkes overtaget af 

Kultur9310. Scenen skal ikke opbevares i VKI da vi ikke har plads. 

Kommunen har bedt om at få et afsluttet byggeregnskab, hvilket Knud og 

Michael (revisor) er sat på at udarbejde. 

3. Økonomi. 

Det nye regnskabssystem er taget i brug og der er tilkøbt budgetmodul. John 

gennemgik regnskabet til 31.07, hvilket ser fornuftigt ud. Dog er udgifterne til 

personale en del over budget, hvilket der skal gøres noget ved. 

4. Timefordeling 

Efter en del kommunikation med kommunen og flere af vore brugere bestemte 

bestyrelsen at fremadrettet skal der i spillesalen betales fra den sæsonstart til 

den sæsonslut som de enkelte foreninger melder ind til Jonna. Der bliver ikke 

refunderet for aflysninger. 

I de øvrige lokaler betales for forbrugte timer. 
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Der sendes dokument ud til alle ansvarlige for de enkelte foreninger, der så skal 

melde ind med kontaktoplysninger på deres trænere/instruktører så Jonna kan 

give besked ved pludselig aflysning. 

Beskeder angående aflysninger sendes i god tid ud til ansvarlig eller formand i 

de enkelte foreninger, der derefter selv må sørge for at give de relevante 

trænere/instruktører besked. 

Forespørgsler fra Jonna til foreningerne angående bookede timer SKAL altid gå 

til ansvarlig eller formand – aldrig direkte til træner/instruktør. 

5. Hallens drift / centerlederen 

Der er lavet serviceaftale med Holm el og vvs angående el, vvs og ventilation 

så de fremadrettet har styr på serviceintervaller osv. Desuden vil de også have 

tilkaldevagt overfor Beredskabscentret når Jonna har fri.  

Foldedørene er forsinket fra leverandør, men de monteres i uge 36-37. 

Grundet tabet af salg til skoleboden på Vestbjerg skole sammenholdt med de 

for høje personaleomkostninger bliver det nødvendigt at skære i 

personaletimerne og der skal fremadrettet være skarp fokus på åbningstiderne 

så det passer med den fremtidige personalesituation. 

Arbejdstilsynet har været på ordinært kontrolbesøg og det resulterede i en grøn 

smiley så stor ros til Jonna og det øvrige personale.. 

Efter montage af nye vinduer i spejlsalen passer rullegardinerne ikke længere 

og der indkøbes derfor nye. 

Der har været service på vort ABR-anlæg og der er flere punkter, der SKAL 

tages hånd om snarest. Det vigtigste er at temperaturen i lokalet med anlægget 

er alt for højt. Vi tager kontakt til Holm el og vvs, så der kan komme styr på det 

igen. 

Jonna havde lavet oplæg til lejepriser for vore lokaler til fest mm. Priserne skal 

gennemgås med revisor inden de sættes i gang. 
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Der kommer nyt nøglesystem da det ikke blev skiftet totalt ud ved tilbygningen.  

6. Foreninger i hallen. 

Intet nyt. 

7. Eventuelt. 

Der er lavet aftale med Fancy Fredag om 6 events i løbet af sæsonen. 

8. Næste møde. 

Tirsdag, den 3. oktober kl. 19.00 i stillecafeen VKI.. 

 


