
 

 

Referat for hallens generalforsamlingen den 31. marts 2014 
  
1. Valg af dirigent 
Kirsten Boelt valgt. 
 
2.   Beretning fra bestyrelses formand 

Der har i 2013 været stor aktivitet i hallen, og det har bevirket, at der er lavet ventelister, og flere 

foreninger har trænet i andre haller og på skolen på grund af pladsmangel. 

De sportslige aktiviteter har været fordelt på Badminton, Volleyball, Gymnastik, Håndbold, 

Indefodbold, og Seniorsport med Volleyball, Zumba, Badminton og Pilates og ikke mindst hygge og 

socialt samvær, samt løbeklub, Bridge og Skydning med træning og stævner. 

En let adskillelse, i form af et tæppe, er blevet etableret i hallen, så den kan deles for flere 

samtidige aktiviteter, og give en bedre udnyttelse af hallen, med mere haltid, finansieret af Aalborg 
kommune. 

Der er desuden en del aktiviteter i Spejlsalen, med bla. Banko, møder, generalforsamlinger, 

Zumba og meget andet. 
Af andre arrangementer, er der Vodskovs Venners store halfest, ost og vinsmagning, 

gymnastikopvisning, Cirkus og børnejuletræ m.m. Trods mange aktiviteter er der stadig plads i 

flere weekends. 

Vodskov Skole er den store bruger i dagtid, en bruger som vi også er meget glade for, aktiviteterne 

i de store frikvarterer og ikke mindst skolemaden, med de lune retter fra cafeen, er et stort hit. 
Cafeen er i stadig udvikling, med mulighed for varmt mad et par gange om ugen, og vi kan kun 
sige, brug det og bak op omkring det, det gavner byen og ikke mindst os selv. 

I Vodskov Fremtid er der også stor aktivitet, flere af medlemmerne, i udvalget Fremtiden, er 

næsten på fuld tid og laver et kæmpe stykke frivilligt arbejde. En stor tak til dem, uden deres hjælp 

var vi ikke kommet dertil, hvor vi er i dag. Mange tak for det. 

Det nuværende stade. Vi er i dialog med Lokale og Landskabsfonden, som har en stor indflydelse 

på beslutninger omkring udseende og udførelsen, hvilket vel ikke er urimeligt når de bidrager 

økonomisk. 

Der er startet dialog med hallens brugere og lejere omkring indretning og brug. 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen har der været afholdt flere møder om ændringer og 

tilbygningen og Aalborg Kommune har givet en forhåndstilkendegivelse. 

Vi arbejder på at kunne holde licitation i maj/ juni, men der skal fortsat passeres mange hjørner. 

Arkitekten har sendt til godkendelse, et par små rettelser var påkrævet. 

Vores mål er opstart inden sommerferien, men meget skal fortsat falde på plads forinden, og have 

afsluttet byggeriet med indvielse sommeren 2015. 

Den næste spændende opgave, er at skaffe økonomi til en del nyt inventar, hvortil foreningerne 

skal være aktivt med at definere behovet. 

Der er opsat skitser i vindfanget og der er markeret med farve derpå, hvor der er lavet boreprøver. 

Som bekendt er der 3 lejere Biblotek, Multihus og Vodskov Foreningsfitness. 
Vodskovs Foreningsfitness er kommet rigtig godt i gang, husk det er byens fitnesscenter, det er 
vigtigt at bakke op om det. 
Der bliver lagt et stort frivilligt arbejde i at drive det. 

Den nye Stemningssal skal sætte gang flere kulturelle arrangementer og andre tiltag, så det er nu, 

man skal komme frem med de nye ideer. 



 

 

Økonomi skal jeg ikke komme ind på, kun sige at der igen har været stor tilbageholdenhed med at 

sætte ting igang, ud fra at vi snart skal i gang med byggeriet og lærerkonflikten, som satte en stor 

del af aktiviteterne i stå hele april måned. 

Som et nyt tiltag med henblik på tættere på styring af økonomien, har vi dertil købt Conventus 

bogholderidelen fra DGI, som en stor del af foreningslivet arbejder med. 

Det har udløst et generationsskifte, med vores tidligere revisor og regnskabsfører Ole Dahl som 

stopper.  

Stor tak til Ole for det store arbejde igennem mange år. 

Nu foregår bogføringen i huset og TV revision Michael Vilsen står for regnskab og  kontrol. 

Bestyrelsen arbejder med en ny hjemmeside. 

Vores Webmaster gennem en del år, Henning ønsker sig fri til at nyde sin pension, det er 

velfortjent. 

Tusind tak for din store hjælp. 

I samme åndedrag vil jeg gerne efterlyse en person, som har lyst til at hjælpe med at vedligeholde 

den nye hjemmeside. 

Lidt praktisk skal vi også have med i beretningen. 

Der er stadig et stykke vej i forhold til oprydning og med at sætte redskaber på plads. 

Vi opfordrer stærkt til at følge anvisninger og regler om, at leder/ træner gennemgår hallen og 

omklædningen, som den sidste mand for at være sikker på, at der er ryddet op og der ikke er glemt 

ting efter de enkelte træningstimer. Så det efterlades som man gerne vil modtage det, når man 

forlader hallen, desuden er det trist at miste noget fordi det er blevet glemt. 

Når det ikke foregår, har vi utilfredse brugere og personale. Det skal der gøres noget ved. 

Det er blevet bedre med at melde ind omkring ændringer i trænings timer og stævner, men der er 

stadig et stykke vej til det er ok. 

Vi har været stærkt plaget af hærværk og forsøg på indbrud med det til følge, at der er brugt en del 

penge på reparation. 

Vi arbejder tæt sammen med Nordjyllands Politi for at få løst problemet, men overvejer stærkt at få 

installeret video i håb om at få stoppet hærværket, før nogen kommer til skade ved fald fra taget 

eller lignende. 

Der har som bekendt været afholdt ekstraordinært generalforsamling, for at forbedre nogle punkter 

til fremtiden for Vodskovs nye "Byhus". 

Repræsentantskabet har desuden givet tilsagn til bestyrelsen, om at fortsætte arbejdet med 

udvidelsen og til hjemtagning af lån. Det bemærkes, at Vodskov fremtid er finansieret, der arbejdes 

dog fortsat på forbedringer. 

Ny Bank blev Nørresundby Bank. 

Til slut skal lyde en rigtig stor tak til alle de frivillige, som har og fortsat bidrager med løsning af de 

mange opgaver som er i hallen og Fremtiden. 

En meget stor tak også til centerleder Jonna, hendes familie og ansatte, som leverer et meget stort 

arbejde for at vi alle kan have det rart i Vodskov Hallen. 

Også kollegerne i bestyrelsen skal have en meget stor tak, for godt samarbejde og fremmøde. 

Det skal også nævnes, at Palle Hassing og Ann Held har deltaget i bestyrelsen og har bidraget 

meget positivt. 



 

 

Vi har fortsat de gode takter med indkaldelse af Repræsentantskabet flere gange i løbet af året, for 

den nødvendige opbakning til fortsættelse af planerne. Tak hertil for den store opbakning og tillid. 

Vodskov Avis har været velvillige og der er lavet en aftale for artikler ved nyheder. 

 

3.  Regnskabets fremlæggelse 

Regnskabet som blev fremlagt af Michael Vilsen, balancerer med et overskud på godt 80.000. 

Regnskabet taget til efterretning. 
 
4.  Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

5.  Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet 

Knud Larsen genvalgt. 
 
6.  Valg af revisor 
Michael Vilsen genvalgt. 
 
7.  Eventuelt 
  

Vedrørende punkt 5 er følgende på valg/ for udpegning af respektive foreninger/ skole: 

                      

medlem nr. 01 – Kim M. Skinbjerg               Udpeges af Vodskov skole for ét år ad gangen. 

medlem nr. 02 – Karen Lisbeth Larsen       Udpeges af Vodskov skole for ét år ad gangen. 

medlem nr. 04 – Kaj Larsen                         Udpeges af Vodskov Bridgeklub for 2 år, lige år 

medlem nr. 06 – Frank Bertelsen                Udpeges af Vodskov Skytteforening for 2 år, lige år 

·     medlem nr. 08 –                             Udpeges af Vodskov IF Håndbold for 2 år, lige år 

medlem nr. 10 – Bjarne Pedersen           Udpeges af Vodskov Badmintonklub for 2 år, lige år 

medlem nr. 12 – Jens Drejer (fm)                Udpeges af Vodskov Volleyball Klub for 2 år, lige år 

medlem nr. 14 – Ulla Scheving                    Udpeges af Vodskov Gymnastikforening for 2 år, lige år 

·     medlem nr. 16 – (Reserveret for)                Udpeges af Vodskov Idrætsforening for 2 år, lige år 

medlem nr. 18 – Henrik Jørgensen            Udpeges af Vodskov Foreningsfitness for 2 år, lige år 

medlem nr. 20 – Lars Kjeldgaard                Udpeges af Vodskov Samråd for 2 år, lige år 

medlem nr. 22 – Jan Levin                          Udpeges af Vodskov Cykelklub for 2 år, lige år 

·     medlem nr. 24 – (Reserveret for)                Udpeges af Vodskov Bibliotek for 2 år, lige år 

·     medlem nr. 26 – (Reserveret for)                Udpeges af Hammer Bakker Runners for 2 år, lige 

år 

medlem nr. 28 – Lars Balle                          Udpeges af Vodskov Erhvervsforening for 2 år, lige år 

·     medlem nr. 30 – (Reserveret for)                Udpeges af Multihuset for 2 år, lige år 

medlem nr. 32 – Knud Larsen                     Udpeges af Generalforsamlingen for 2 år, lige år 

  
  

Medlem nr. 31 har efter eget ønske trukket sig, men derudover er der stadig mange ledige pladser 

reserveret de nye og nuværende brugere. 



 

 

 
  
  

Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 

  

1. Konstituering – Formand, næstformand, sekretær. Disse vælges for 1 år ad gangen. 

Jens Drejer, Bent Andersen, Claus Nielsen 
 
2.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
3.   Valg af lokalrevisor 

Ann Held for 1 år, Palle Hassing for 2 år. 

 
4.   Eventuelt. 
  

Vedrørende punkt 2, på valg er: 

  

Karen Lisbeth Larsen       Vodskov skole udpeget for 1 år. 

Claus Nielsen                    Vælges fra Badminton. 

Kitt Karlsen                        Vælges fra Idrætsforeningen 

Knud Larsen                     Vælges fra Generalforsamlingen 

 
Referent: Jens K. Drejer 
 
 
 
  


