
                                                 

 
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 13. februar 2017 kl. 19.00 
  
 
Deltagere: 
Bestyrelse : John Hjelm, Rasmus Møller Bøjer, Ann Held, Anne-Dorte Krog, Pia Marie Knudsen og  
Palle Hassing 
                   
Centerleder: Jonna Dam Jensen 
 
Øvrige deltagere i mødet: Birgitte Mortensen  
 
Fraværende: Kitt Karlsen 
 
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 lagt på VKI’s hjemmeside. 
 
2. Nyt fra formanden 
Palle indhenter priser på solfilm til vinduerne mm i VKI. 
Der indkaldes til generalforsamlingen den 14.03.17, kl. 19. Annonce kommer Vodskov Avis i uge 8. 
Lokale kunstner har spurgt om de må udstille deres malerier i VKI og det har vi sagt ja til. 
Malerierne fra Aalborg Kommunes kunstforening bliver derfor ikke udstillet i første omgang.  
Vi er blevet kontaktet af en dame fra Farstrup og hun var interesseret i at høre om VKI’s tilblivelse 
mm. Palle arrangerer en rundvisning. 
 
3. Økonomi 
Regnskabet for 2016 er under udarbejdelse fra revisoren og bliver klar til den årlig 
generalforsamling. 
Budget for 2017, kan endelig udarbejdes når regnskabet for 2016 er klar.  
 
4. Timefordeling 
Oplæg fra Rasmus blev gennemgået. Rasmus og Palle laver endeligt brev, der sendes ud til 
foreningerne. 
 
5. Hallens drift / centerlederen 
Grundet hærværk mm, er der nu etableret videoovervågning i hele centeret. Det er stadig et stort 
problem med unge, der ikke kan opføre sig ordentlig i VKI og det skal stoppes. Jonna synes der 
har været mindre uro i de 2 uger overvågningen har været i brug. 



                                                 

3 unge har med vilje startet brandalarmen og dette medførte at Beredskabsstyrelsen måtte køre ud 
til falsk alarm. De 3 unge har været til afhøring hos Politiet og der er fra VKI’s side sendt et 
økonomisk krav til de skyldige. Der afventes retursvar fra familierne. 
Der er problemer med unge der ryger hash i VKI. SSP og Vodskov Skole er informeret. Vi håber at 
vores videoovervågning sætter en stopper for problemet.   
I forbindelse med den uro der har været i VKI og det stigende hærværk, besøger Politiet jænvligt 
VKI i aftentimerne.  
Fakturaer for skiltesponsorat i idrætshallen, er sendt ud. Sponsoratet gælder for 2016.  
Der er skiftet vinduer i Glassalen og Stillecaféen. Der arbejdes på køb af nye foldedøre samme 
sted og tilbud er på vej. 
Der indhentes tilbud på ombygning af dommerrum, således der stedet for bliver omklædningsrum 
for hold.  
VKI kan lave en indboforsikring sammen med de forskellige foreninger, såfremt foreningerne 
ønsker at være med. Foreningerne der er brugere i VKI, skal fremsende værdien for deres løsøre 
til Palle. Herefter vil der blive indhentet tilbud fra forsikringen.  
Det bliver muligt at betale i VKI med MobilePay, indenfor kort tid. 
Der henstilles igen til alle Foreningerne, at de skal huske der skal ryddes op og rengøres efter brug 
af VKI’s faciliteter.  
Adgang til kælderen ændres, så der kun blive indgang i den ene ende. Det vil kræve adgang med 
nøgle, så de foreninger der har brug for adgang til kælderen, får udleveret nøgle. 
I forbindelse med brandøvelse/aktivering af brandalarm på skolen, ville det være mere 
hensigtsmæssigt at skolens elever ikke skal samles i VKI. Rasmus vil tage en snak med skolens 
ledelse herom. 
 
6. Foreninger i hallen 
Der skal være lidt fokus på rengøring i VKI. 
 
7. Eventuelt. 
I forbindelse med generalforsamlingen, vil bestyrelsen stille forslag om ændringer af vedtægter. 
Samrådet har en plads til et medlem fra bestyrelsen fra VKI og Anne-Dorte tager denne plads. 
 
8. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den  22.03.17, kl. 18 og i forbindelse med generalforsamlingen, 
skal vi mødes kl. 18.30. 
 


