
                                                 

 
 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov Kultur & Idrætscenter 
tirsdag den 25. marts 2015 kl. 19.45 
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
3. Regnskabets fremlæggelse  
4. Indkomne forslag  
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
6. Valg af revisor  
7. Eventuelt 
 
Der var fremmødt 19 personer til generalforsamlingen. 
 
Formand Knud Larsen bød alle velkommen og startede mødet, med en rundvisning i den nye 
tilbygning.  
 
1. Valg af dirigent: 
 
Efter rundvisningen, skulle der vælges en dirigent. Knud Larsen foreslog Bjarne Pedersen. 
Forslaget blev godkendt og dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Beretning fra bestyrelsens formand  
 
Knud Larsen kunne fortælle at 2014 var et år der vil går over i historien, som et år med mange 
tiltag og ikke mindst opstart på byens ønske om et samlingssted. 
 
De aktive brugere har igen lagt stort pres på hallen, og den er blevet godt udnyttet. 
 
Skolen fylder dagligt rigtig meget i hallen på en positiv måde, og det er dejligt at se at de nyder at 
komme i hallen. Ud over skolen bruges hallen til: badminton, håndbold, skydning, indefodbold, 
vollyball, gymnastik, zumba, pilates, seniorsport, løbeklub, bridge, banko og børnedans. Der 
udover anvendes centeret til forskellige møder, afslutninger, private arrangementer og meget 
andet. 
 
Vodskov Gymnastikforening har indkøbt nyt grej for op i mod 100.000 kr., og de er et godt 
eksempel på, at de vil være med til at skubbe centeret fremad.   
 
Vodskov Skytteforening er også et godt eksempel på, at der sker noget positivt i hallen. Der er 
kommet flere nye medlemmer og der er de seneste år vundet flere mesterskaber.  
 
Vodskov Badminton er også inde i fremgang med rigtig mange børne- og ungdomsspillere. Det er 
senest blevet til et danmarksmesterskab i junior klassen. 
 
I hallens café, har der været mange tiltag og den har været godt besøgt, når der har været varme 
retter på menuen. Der bliver også afhentet meget ”mad ud af huset”. Formanden opfordrer alle til 
at støtte op om cafeen og bruge den.  
Cafeens åbningstider kan være fra kl. 07.30 til kl. 21.30, når skolen starter efter sommerferien den 
10.08.15. 
 



                                                 

Der har været afholdt et brugermøde, bestående af repræsentanter fra lejere og brugere i centeret.    
De fremmødte blev delt op i 3 grupper: Sport, Kultur 9310 og Andet. Alle grupper er i gang med at 
blive etableret og mange tiltag er i støbeskeen. 
 
Formanden hilser de nye lejere i centeret, Biblioteket, Foreningsfitness og Multihuset, velkommen 
og glæder sig til det nye samarbejde. Det kommer helt sikkert til at betyde meget mere liv i centeret 
og alle opfordres til at bakke op om disse ny lejere. 
 
Byggeriet er stadig i fuld gang og der er ca. 22 mand i gang med alle fag, der hører til i et byggeri. 
Det forventes at centeret åbner den 01.06.15. 
 
Der vurderes på at der skal nyt i gulv i hallen.  
 
Det forventes at der bliver 72 parkeringspladser. Det er planen at der skal laves parkeringspladser 
bag ved idrætscenteret, med indkørsel fra Begoniavej. 
 
Fremtidige arrangementer i Vodskov Kultur og Idrætscenter er: 
Den 13.06.15: Festlig arrangement for og med hele byen 
Den 19.09.15: Vin og Ost 
Den 22.09.15: Foredrag om frivillighed med Jens Arentzen  
Den 26.09.15: Halsfest/indvielse fest  
Valgmøde aften, 7 dage før valgaften. 
 
I forbindelse med etableringen af det nye byhus, var der udstedt en konkurrence med forslag til nyt 
navn til hallen. Forslaget med navnet: Vodskov Kultur og Idrætscenter blev valgt og indslaget var 
indsendt af Birte og Preben Jørgensen. Vinderen af konkurrencen fik 1.000 kr. der var sponsoreret 
af Vodskov Erhvervsforening. Formanden takkede Vodskov Erhvervsforening for initiativet til 
sponsoratet. Der skulle stemmes om det nye navn på generalforsamling og navnet blev godkendt. 
  
Bestyrelsen arbejder videre med hjemtagelse af nyt lån, som Repræsentantskabet har givet dem 
bemyndigelse til.   
 
Der er investeret i alarm og video overvågning i og omkring centeret.  
 
Knud Larsen takkede Jonna der er centerleder. Hun har gjort en stor indsats og udvist tålmodighed 
i forbindelse med den store ombygning. Han takkede også den øvrige bestyrelse, Gert Zindorff fra 
Nørresundby Bank og revisor Michael Vilsen. 
 
Til sidst takkede Knud Larsen, medlemmerne i Vodskovs Fremtid. Alle har været til stor hjælp og 
de har været klar til at tage fat når der er blevet kaldt.  
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
  
3. Regnskabets fremlæggelse  
 
Fremlæggelse af regnskab ved revisor Michael Vilsen. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag  
 
Bestyrelsen har stillet forslag omkring navneskift. Nyt navn er Vodskov Kultur & Idrætscenter, og 
det blev vedtaget på generalforsamlingen. 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet  
 
Som nyt medlem til repræsentantskabet, blev Poul Gade valgt på generalforsamlingen. 
Alle andre bliver indstillet af de respektive foreninger. 
 
Repræsentantskabet indkaldes til juni i forbindelse med Indvielsen. 



                                                 

6. Valg af revisor 
 
Valg at lokal revisor: Ann Held og Palle Hassing blev genvalgt. 
Valg af ordinær revisor: revisor Michael Vilsen blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Knud Larsen oplyste at Mads Juul har valgt at trække sig fra bestyrelsen, grundet manglende tid. 
Der skal findes en afløser og det er Gymnastikforeningen der indstiller dette medlem. 
  
Dirigenten Bjarne Pedersen sluttede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takken dirigenten for et godt og veludført arbejde. 
 


