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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt uden bemækninger. 

Energiforbrug og styring: 
Erling Larsen forhindret i at deltage i møde. 
Erling Larsen arbejder med statistik for forbrug af el – vand og varme. 
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. 

 

Foreninger i hallen: 

CN har udarbejdet forslag til Aftale for godkendte foreninger. 

Foreningerne skal kontaktes for endelig Aftale. 

 

Modtaget skrivelse fra Bridge, som overvejer alternative lokaler for deres aktivitet. 

 

Skytteforeningen ønsker opsat henvisningsskilte i forhallen. 



KL foranlediger dette. 

 

KL afklarer med Gymnastik vedrørende deres behov for tildelte timer i 2011. 

 

KL afklarer med Banko vedrørende deres behov for tildelte timer i 2011. 

 

Foreningerne har altid mulighed for at framelde tildelte timer. 

 

Halbestyrelsen forventer tilbagemelding fra Håndbold jævnfør udmeldt beslutningsproces. 

 

Time fordeling: 

Badminton ønsker mere tid i hallen – onsdag –  p.g.a. venteliste for børnene. 

CN kontakter Søren Brinkmann/Håndbold  

 

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 kommer med forslag til en opdateret og udvidet økonomioversigt, som skal bidrage til en 

mere præcis økonomiopfølgning for de enkelte poster. 

 

Betaling til KEN storkøkken afsluttet. 

Betaling til lokale håndværkere afventer. 

 

Støttebeløbet til nyt inventar fra Tuborgfondet på kr.30.000 overrækkes officielt i januar 2011 

Betaling for nyt inventar Cafe´ afsluttet. 

 

Tilskud fra Aalborg kommune på kr.38.438 i.f.m. Sund Mad modtaget. 

 

 

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

 

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: 

Køkkenrenoveringen er afsluttet. 

Køkkenet er godkendt af levnedsmiddelkontrollen. 

Erik Bitsch – KEN storkøkken – har kodet de nyinstallerede ovne. 

Tina har fået instruktion i brug af ovnene og Erik Bitsch er fremadrettet til rådighed. 

Desuden afvikler KEN storkøkken kursus i januar 2011. 

KEN storkøkken mangler at levere 2 stk. rulleborde, som er i restordre.Leveres januar 2011. 



 

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

KL afklarer i.f.t. krav og godkendelse fra brandmyndigheder. 

 

Der arbejdes videre med evt. etablering af elektronisk informationssystem bl.a. priser. 

 

KL udarbejder evt. aftale med Bredbånd Nord vedrørende årligt abonnement. 

Bredbånd Nord kan evt. være interesseret i reklame i boldspilhallen. 

 

KL har besigtiget hallen med rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard. 

Følgende blev aftalt: 

 Vodskov Hallen forestår selv evt. renovering af toilet-og omklædningsfaciliteter. 

 Moe & Brødsgaard foreslår løsning til renovering af taget incl. afklaring af behov for 

efterisolering. 

KL arbejder med prisoverslag for tagrenovering. 

 Vodskov Hallen kontakter relevant firma for vurdering af behovet for renovering af gulv i 

boldspilhallen. 

Aalborg Kommune kontaktes angående ovennævnte renoveringsopgaver. 

 

Der har været afholdt møde med D.G.I., som kan tilbyde know how m.h.t. indretning af lokaler. 

 

 

KL arbejder med ny forsikringsaftale. Nyt forsikringsselskab er i spil. 

 

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

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

KL skal have endeligt møde med First Step. 

 

Højtalernes levetid er ved at være forbi.Lyd og Billede har forsøgt at reparere. 

Der aftales møde, således at vi får en detaljeret information om krav og behov for et nyt anlæg. 

 

Kontrakt med ”Vodskov Venner” er udarbejdet og fremsendt. 

KL/CN aftaler møde med ”Vodskov Venner” for endelig afklaring. 

 

Der har været afholdt møde med D.G.I. vedrørende Sund Mad. 

 

Der skal fastlægges retningslinier for udlejning af lokaler i Vodskov Hallen. 

Afklaring vil finde sted i starten af 2011. 

 

Der skal fastlægges åbningstider for lokaler, boldspilhal og cafe´ dagligt samt ved ferier 

 

Halinspektøren: 

Tina har afholdt reception i Vodskov Hallen´s  cafe´. 

Det var en god dag med mange besøgende. 

KL har haft samtale med Tina omkring driften af Cafe´ og hallen generelt. 

 



Hallens  hjemmeside: 

Henning laver elektronisk arkiv med kigge/bruger rettigheder. 

KL opfordrer til input for løbende udvikling af hjemmesiden. 

Diverse: 

CN udarbejder referat fra aftenens repræsentantskabsmøde til Vodskov Avis. 

 
OC gennemgår fundats for Vodskov Hallen, således at vi er helt opdaterede i.f.m. 
generalforsamling. 
 
Nogle skoleelever bruger frikvarterene i boldspilhallen. Det har ikke medført problemer. 
Tina vil tilbyde eleverne æbleskiver og saftevand. KL kontakter Vodskov Avis for omtale af 
elevernes brug af boldspilhallen. Eleverne tænkes brugt som ambassadører for elevers brug af 
boldspilhallen uden for de egentlige sportstimer. 
KL følger op på ovennævnte tiltag. 
 
Erling Larsen har indrammet og opsat skilte med Vodskov Hallen´s Ordensregler samt instruks 
i brug af hjertestarter. 
 
Der er nu opsat bannere med information om Sund Mad. 
 

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. 

 

Murværk er renset for graffiti. Dette har medført en udgift på kr.2200 + moms. 

 

Ole Wæhrens formidler Vodskov Hallen´s interesser på Facebook. 

 

CN har udarbejdet aktionsskema, som kan foreligge elektronisk i arkiv. 

Endelig beslutning om behov og anvendelse af aktionsskema afklares. 

 

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

 


