
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 05-10-2010 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Ole Christensen(OC), Poul B. Andersen(PBA), Claus Nielsen(CN) 
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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
I.a.b. 

Energiforbrug og styring: 
Rapportering fra Erling Larsen afventer næste bestyrelsesmøde, idet Erling Larsen var 
forhindret i at deltage i nærværende bestyrelsesmøde. 

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, som nu efterspørger en samlet projekt- 

beskrivelse,hvilket der pt. arbejdes på. 

Projektet er nu på vej ind i den politiske fase og der forventes snarligt møde. 

Der arbejdes pt. med at finde frem til relevante fonde. 

 

KL orienterede om besøg på Vejen Idrætscenter arrangereret af Kultur- og Fritidsafdelingen 

Aalborg kommune med focus på emnet Sund mad 

Besøget gav god inspiration i relation til Sund mad i idrætshallerne. 

Sund mad har løbende været diskuteret i bestyrelsen og skal være et centralt element i ud- 

viklingen af den fremtidige cafe´. 

Renoveringen af køkkenet skal derfor være i relation til Sund mad og vi har derfor sendt 

ansøgning til Initiativpuljen om støtte til renoveringen. 

Initiativpuljen er etableret i afdelingen Sundhed og Bæredygtig Udvikling Aalborg kommune. 

Der er endvidere informeret omkring renoveringsprojektet til Jørgen Smed. 

Vi har nu på baggrund af ansøgning fået tilsagn om støttebeløb i.f.m. køkkenrenoveringen. 

Støttebeløbet er målrettet mod anskaffelser til Sund mad. 

Vi er i dialog med Tina vedrørende Sund mad men er ikke helt afklarede m.h.t. sortiment og 

konsekvenser. 

CN kontakter Kultur- og Fritidsafdelingen, som kan stille en konsulent til rådighed for emnet. 

Vi har anbefalet Tina, at tage kontakt til andre haller, hvor konceptet med Sund mad er indført. 



 

Kultur- og Fritidsafdelingen Aalborg kommune har meddelt, at der pr. 1. august 2010 er indført 

ny retningslinier for foreningers betaling for leje af haller/sale på hverdage og weekender. 

Der skal således betales gebyr for lån af idrætshaller, gymnastiksale og sportssale på alle 

tidspunkter, både på hverdage og i weekender.Undtaget er afvikling af turneringer i regi af DIF, 

DGI og DFIF, som fortsat er uden beregning. 

 

Bestyrelsen arbejder fortsat med koncept for udlejning af lokaler i Vodskov Hallen. 

Der skal således udarbejdes kontrakter for foreninger, erhverv og private. 

M.h.t. leje af ”spejlsalen” har der været kontakt til brugerne. 

Det blev besluttet, at der ikke indføres lejebetaling for 2010 a.h.t. allerede fastlagte 

kontingenter men fra 2011 indføres en lejebetaling på kr. 27 pr. time gældende for alle 

godkendte foreninger. 

KL tager kontakt til Skytteforeningen for afklaring af lejebetaling. 

Foreninger i hallen: 

OC tager kontakt til Håndbold for aktuel status for sæson 2010/2011 

CN giver tilbagemelding til Bridge vedrørende den besluttede lejebetaling for ”spejlsalen”. 

Time fordeling: 

Gymnastik har ønske om tid for ”baby gymnastik” 

Gymnastik tilbydes tid onsdag formiddag. 

 

Der er aftalt udlejning til fysioterapi onsdag kl. 10:00 – 11:30 

 

Foreningerne skal opdatere alle planlagte stævner m.m.  

Økonomi og budget:: 

Økonomioversigt gennemgået – det ser fornuftigt ud, men kræver absolut focus. 

Hallens drift: 

KL laver sammenstilling af økonomien for køkkenrenoveringen a.h.t. overblikket. 

Køkkenrenoveringen vil nu omfatte indkøb af 2 stk. køleskabe, idet det eksisterende store 

køleskab er kasseret af levnedsmiddelkontrollen. 

Indkøb af 2 mindre køleskabe anses for mest hensigtmæssigt. 

 

Det nye inventar til Cafeen forventes på plads om ca. 3 uger 

Der er ordret for kr. 78.000  

Der foreligger støttebeløb fra Tuborgfondet på kr. 30.000 

 

Bestyrelsesmødet omfattede indlæg fra ”Vodskov Venner”, som mødte med 3 repræsentanter. 

Arrangementet med Big Fat Snake var en udpræget succes og repræsentanterne er meget 

tilfreds med brugen af hallen og foreningernes hjælp. 

Bestyrelsen er ikke pt. helt afklaret m.h.t. kontraktforhold for kommende arrangementer. 

Forskellige praktiske og økonomiske punkter blev diskuteret. 

Bestyrelsen skal hurtigst muligt udarbejde kontrakt gældende for ”Vodskov Venner”. 

Bestyrelsen forventer, at ”Vodskov Venner” inddrager Tina i fremtidige arrangementer. 

 

”Vodskov Venner”/Tommy Heby ønsker monteret øjebolte i 2. spær i hallen for ophæng til 

lampespot. Evt. svækkelse af spærkonstruktion skal vurderes. 



Efter vurdering meldes tilbage til Tommy Heby. 

Halinspektøren: 

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

overensstemmelse med bestyrelsens egen opfattelse. 

 

Der skal afholdes reception i Cafeen ved Tina på et senere aftalt tidspunkt. 

 

Tina ønsker Dankort-automat installeret – vi afventer lige og ser tiden an! 

 

Tina og PBA har lavet aftale om aflåsning af redskabsrum under skolen´s brug af hallen. 

 

Såfremt Tina konstaterer overtrædelser af forholdsregler for skolen´s brug af hallen, skal hun 

forsøge at kontakte den ansvarshavende lærer. 

 

Tina efterspørger personer til Cafe´-udvalg fra Badminton og Volleyball. 

CN melder tilbage med person fra Badminton 

Tina kontakter selv Volleyball 

 

Tina vurderer muligheden for alternativt rensemiddel for harpiks. 

Rensemidlet, som pt. anvendes, er meget dyrt på sæsonbasis. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at gebyrer til kursus, som Tina myndighedsmæssigt er pålagt, 

betales af hallen. 

Hallens  hjemmeside: 

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

Diverse: 

Der har været rejst tvivl om tidspunktet for afholdelse af det traditionelle ”gule ærter møde”. 

Vi fastholder december til arrangementet for repræsentantskabet, hvor banko-holdet også er 

inviteret. 

”Gule ærter møde” den 6. december kl. 18:30 - KL melder tilbage til Lene Skøtt. 
 

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

Brugsen. 

 

Vægge i rum for placering af nye køleskabe skal vandskures efter krav fra levnedsmiddel-

kontrollen. 

 

KL undersøger vedrørende køkken/Cafe som momsområde. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke må medbringes mad og drikkevarer i Vodskov Hallen. 

 

Kursus – 1.hjælp + hjertestarter – via Trygfonden er planlagt til torsdag den 14. oktober 

kl.19:15 – 21:15 

Foreningerne og øvrige relevante personer melder sig til ved Tina. 

Det er ønsket, at en større personkreds kan betjene hjertestarteren. 

 



KL har kontakt til Aalborg kommune vedrørende huller i asfalten på parkeringspladsen ud for 

Vodskov Hallen. 

CN har kontakt til person med erfaring på området – Motionscenter, som udgør et element i  

”Vodskov fremtid”. 

Vedkommende inviteres til indlæg på kommende bestyrelsesmøde. 

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

 


