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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt uden bemækninger. 

Energiforbrug og styring: 
EL arbejder med statistik for forbrug af el – vand og varme. 
Umiddelbart konstaterer EL et mindre el-forbrug, hvilket formentlig er knyttet til det nye 
ventilationsanlæg.Desuden kan der være afvigelse i periodisering af opgørelsen. 
EL følger desuden op på eventuelle alarmer i overvågningssystemet. 

Aalborg kommune: 

KL fremlagde status for “Vodskov fremtid” 

Der foreligger nu udarbejdet planskitse for byggeriet, som kan ses på hallen´s  hjemmeside. 

Planskitsen skal betragtes alene som et udkast. 

Der har været møderække med Aalborg kommune og nu også med rådmand Anne Dorte 

Krogh. 

Projektet er inddelt i flere faser som indbyrdes er flexible. 

Der arbejdes fortsat med konkretisering af de enkelte faser, som nu skal prisfastsættes. 

Projektet er på vej ind i den finansielle fase, hvor der undersøges muligheder for tilskud samt 

låneforhold eks.-vis kreditforening. 

Der arbejdes samtidigt med at finde frem til relevante fonde. 

Det kan konstateres, at møderne sker i en konstruktiv og positiv atmosfære. 

Vi mangler fortsat beskrivelser fra udvalgene Kultur og Andre aktiviteter. 

Emnet tages op i Strategiudvalget. 

 

Efter ansøgning har vi accept fra Kultur- og Fritidsafdelingen Aalborg kommune på et 

støttebeløb på kr. 38.000 i.f.m. med renovering af køkkenet. 

Renovering af køkkenet sker med henblik på Sund mad. 

KL har haft møde med konsulent fra D.G.I. for nærmere afklaring af emnet Sund mad. 

Vi forsøger at få D.G.I. mere i spil i forhold til Vodskov Hallen,- evt. som reference-hal. 

 



Foreninger i hallen: 

Aalborg seniorsport er kommet i klemme med den tildelte tid i hallen på grund af skolen, som 

har 1. prioritet. 

den tildelte tid fra kl.10:30 – 12:15 ændres til kl. 10:15 – 12:00. 

KL informerer Aalborg seniorsport om ændringen. 

 

Der arbejdes pt. med information til Bridge, Banko, Gymnastik og Skytteforeningen vedrørende 

nye lejebetingelser. 

Der skal udarbejdes egentligt aftaleforhold med den enkelte forening, som bruger Vodskov 

Hallen. 

Time fordeling: 

OC kontakter Håndbold for afklaring af det specifikke behov for timer i hallen.  

Økonomi  og budget:: 

Økonomioversigt gennemgået – det ser fornuftigt ud. Vi forventer,at de samlede nye tiltag og 

aktiviteter kan resulterer i en lånefinancering på kr.100.000 

Beløbsstørrelsen afhænger af udfaldet af den brede vifte af financeringsmuligheder der 

arbejdes med. 

 

KL. har lavet aftale med Spar Nord i.f.t. kassekredit. 

 

1. del af cafe´- møblerne er betalt. 

 

I.f.m. omlægning af belysning i spillehal og omklædningsrum har vi modtaget tilskud på 

kr. 5000 jævnfør bestemmelse fra Energistyrelsen. 

 

Vedrørende leje af hal og lokaler i Vodskov Hallen foretager Ole Dahl fakturering. 

Hallens drift: 

Renovering af køkkenet går planmæssigt. 

Det nye køkken er ordret ved KEN Storkøkken. 

Der er udarbejdet handlingsplan, som sammen med skitse fremsendes til Levnedmiddel- 

kontrollen. 

Der er ”håndværker-møde” mandag den 8. november kl.16:00. KL,OC og CN deltager. 

Det nye køkken skal være klar til brug den 24. november. 

 

Der er planlagt reception i Vodskov Hallen´s cafe´. 

Dato fastlægges og annonceres senere. 

 

Der arbejdes med planer om etablering af glasdør ved indgang til Cafe´en. 

 

Det nye inventar til Cafeen forventes på plads i uge 46. 

Der er ordret for kr. 78.000  

Der foreligger støttebeløb fra Tuborgfondet på kr. 30.000 

 

Der arbejdes med planer for udskiftning af hallen´s tag, idet der er mange utætheder, som 

specielt om vinteren giver anledning til gener og større omkostninger. 

Ligeledes vurderes der på udskiftning af gulv i spillehal. 



 

 

KL har kontaktet First Step vedrørende serviceaftale for de store måtter i forhallen. 

Den ny aftale medfører en omkostningsreduktion på ca. kr. 10.000 

 

Der arbejdes med ny leverandøraftale for rengøringsmidler. 

 

”De gule sider” er opsagt. 

 

TDC-abonnement er ”tilpasset”. 

 

Kontrakt med ”Vodskov Venner” er udarbejdet og fremsendes.  

Kontrakten danner baggrund for fremtidig udlejning til Erhverv. 

 

Halinspektøren: 

Bestyrelsen kan fortsat notere sig positive tilbagemeldinger angående Tina, hvilket er helt i 

overensstemmelse med bestyrelsens egen opfattelse. 

 

Tina har konstateret flere overtrædelser af Vodskov Hallen ordensregler. 

Ordensreglerne siger bl.a. at mad og drikkevarer ikke må medbringes i lokaler og Cafe´ 

Ligeledes er der konstateret ”gratister” ved kaffekanden om lørdagen. 

Vedrørende forbuddet mod mad og drikkevarer, er denne regel nok ikke kommunikeret ud til 

alle forældre og ledere. 

Som vedtaget udarbejdes der aftaleforhold for alle foreninger. Ordensreglerne skal fremgå af 

aftalerne og foreningsbestyrelserne har efterfølgende ansvaret for videre kommunikation. 

Ordensreglerne skal også påpeges af halinspektøren. 

 

Tina blev orienteret vedrørende handlingsplanen for køkkenrenoveringen. 

I.f.m. renoveringen er køkkenet lukket i uge 46. 

 

OC er bestyrelsens repræsentant i Cafe´-udvalget. 

Volleyball mangler fortsat repræsentation i udvalget. 

CN kontakter Volleyball. 

 

Tina har modtaget alkoholbevilling for en 2 årig periode gældende for Vodskov Hallen´s cafe´. 

(Meddelt af KL efter bestyrelsesmøde) 

Hallens  hjemmeside: 

Henning arbejder fortsat med udvikling af hjemmesiden, ligesom han løbende opdaterer. 

Diverse: 

”Gule ærter møde” den 6. december kl. 18:30 – tilmelding til Tina eller Lene Skøtt. 
 

Der er tanker fremme om ”Juletræ” i Vodskov Hallen, evt. i samarbejde mellem Gymnastik og 

Brugsen. 

 

Vi har modtaget diverse materiale vedrørende Info-system for Vodskov Hallen. 

Der arbejdes videre med emnet. 



 

Banko kan evt. markedsføre sig via Vodskov Hallen´s hjemmeside 

 

KL undersøger vedrørende køkken/Cafe som momsområde. 

 

Det er endeligt fastlagt, at parkeringspladsen ved Vodskov Hallen ejes og vedligeholdes af 

Aalborg kommune.Der er udført asfaltreparationer i uge 41. 

 

Bestyrelsen havde besøg af Henrik Winther, som har erfaring vedrørende etablering af 

motionscenter/motionsklub. 

Henrik udarbejder skrivelse herom, som vil supplere beskrivelser fra Sportsudvalget. 

 

CN har kontakt til Erik Boye vedrørende kunstudstilling i Vodskov Hallen. 

Indledende møde mandag den 8. november kl.19:00. OC og CN deltager. 

Næste møde:  
Bestyrelsesmøder 
  6. december kl. 17:00 
17. januar kl. 17:00 
21. februar kl.17:00 
 
Generalforsamling 
21. marts kl. 19:30 

 


