
 
Referat fra bestyrelsesmøde 11 Nov. kl.19.00 - 21.00 

_________________________________________________________ 

  
Sted: VKI stille cafe 
Deltagere: Mads Juul Jensen, Ann Held, Lars Morell,  

Peter Lindholt, Kasper Yde 
Afbud: Anne-Dorte Krog 
Referent: Peter Lindholt 
_____________________________________________________________ 
 
1. Items der vedrører referat fra sidste møde.  
Ingen 
  
2. Godkendelse af dagsorden, med evt ændringer. 
Forretningsudvalg tilføjes punkt 6a 
  
3. Nyt fra formanden : 
Lyd og Billed har overtaget lyden i stemningssalen 
5 års gennemgang sat i gang i samarbejde med Knud og Claus 
Forslag: Handicaptoilet laves om til kontor med vindue og dør ca. 75.000,- kr. Lars 
skaffer tilbud. 
Besluttet: Skydedør monteres ved trappen ned til kælderen. Lars undersøger mulige 
alternativer til denne løsning. 
 
4. Inextia 
Lars får adgang til inextia og Mads fremskaffer årshjulet, så vi kan se, hvad der er 
skrevet.  
 
5. Økonomi. 
Vi er hvor vi var samme tid sidste, og revisoren har foreslået nogle nøgletal, som vi 
kan holde øje med gennem året.  
  
6. Hallens drift  
Uret og måltavlen defekt. Mads kontakter Spar Nord og Ann kontakter DGI mhp. 
udskiftning. Køleskabet til Volley monteret med lås og skal flyttes. Kommunen 
kontaktes vedr. klipning af græsset på vest siden af VKI. 
 
 
7. Timefordeling 
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Intet.  
 
8. Foreninger i hallen. 
Håndbold: Halgulvet for glat. Jonna kontakter rengøringen. 
Dommeromklædningen: Kan der monteres to ekstra brusere, så rummet kan bruges 
til omklædning af andre hold. Lars undersøger. 
Utætte rør i kælderen. Mads undersøger. 
Drøftelse af ny afdeling E-sport. Sammenlægning af to rum i kælderen og flytning af 
håndbold rummet. Materialer ca. 60.000,- kr. Ann kontakter DGI vedr. økonomien. 
E-sport: Grundet store omkostninger bliver det ikke sat i gang nu. 

 
9. Sponsorudvalg 
I 2018 er der indgået 52.000,- kr, og der forventes 90.000,- kr næste år. 
 
10. Hjemmeside og sociale medier 
Intet 
 
11. Eventuelt. 
Intet 
  
12 Kommende datoer 
Næste møde den 181219 hos Ann. 
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