
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 07-09-2010 
 
Bestyrelse: Knud Larsen(KL),Ole Christensen(OC),Poul B. Andersen(PBA), Claus Nielsen(CN) 
 
Fraværende: PBA og OC. 
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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Det er besluttet, at referat fra bestyrelsesmøder placeres på Vodskov Hallen´s hjemmeside. 
Referatet udarbejdes i nærværende skabelon. 
1. referat placeres på hjemmesiden fra bestyrelsesmødet i september 2010. 
Derfor beskrives hovedpunkterne fra tidligere bestyrelsesmøder i 2010 her: 

 Ole Kristiansen er stoppet som halbestyrer pr. 1. juli 2010 og overgået til andet job. 

 Tina Rankenberg Kjær er ansat som halbestyrer pr. 1. august 2010. 

 Begyndt forarbejdet vedrørende ”Vodskov fremtid”  
Møderækker med foreninger, borgere og politikere samt Aalborg kommune 

 Udvikling af hjemmeside via webmaster 

 Der er udarbejdes rengøringsplan via Olaf Stadsing 

 Nye lysarmaturer incl. lysstyring i boldspilhal installeret 
Belysning i boldspilhal er trinløs variabel op til 500lux. (standard for turneringskampe) 

            Nye lysarmaturer incl. lysstyring i omklædning-og baderum installeret 
      Ovennævnte udskiftning har været muligt med baggrund i lån fra Aalborg kommune. 

 Udarbejdet nye forholds-og ordensregler for Vodskov Hallen 
Øvrige behandlede hovedpunkter fremgår af nærværende referat. 
 

Aalborg kommune: 

KL og CN har deltaget i orienterende besøg på Vejen Idrætscenter arrangereret af Kultur- og 

Fritidsafdelingen Aalborg kommune. 

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 der er 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 afventer snarest tilbagemelding på ansøgning. 

  



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

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

Der har derfor været kontakt til Karen Nielsen Kultur- og Fritidsafdelingen Aalborg kommune, 

således at fastsatte udlejningspriser er relateret til de kommunale takster og følger de kom- 

munale takster. 

 

Foreninger i hallen: 

Der har været dialog med Bridge klubben vedrørende betaling for det benyttede lokale. 

Der forventes snarest en tilfredsstillende løsning for begge parter. 

 

KL har formået at samle et hold til at lede banko spil i lighed med tidligere år. 

Sæsonen er startet op. 

 

 

Der er stadig for lidt ansvar i brugen af harpiks i boldspilhallen.Halinspektøren bruger al for 

megen tid på rengøring af bander,rækværk og bænke i hallen. 

OC kontakter Håndbold for opstramning på området. 

 

Gymnastik kan konstatere stor tilslutning og succes med aktiviteterne i ”spejlsalen”. 

 

Time fordeling: 

Badminton har fået ændrede tider i hallen, således at man mandag og onsdag kan starte 

træningen kl.13:45 

Timefordelingsskema opdateres for ændringerne. 

 

KL kontakter Vodskov skole for afklaring af skolens behov for timer i hallen. 

Der har været enkelte uheldige tilfælde med elever fra skolen. Der mangler åbenbart tilstede- 

værelse af lærer,når eleverne er i hallen. 

PBA afklarer problemstillingen med skolen. 

 

På sigt skal der etableres en form for bookingsystem, således at det er muligt at se de reser-

verede timer i hallen og lokaler. 

 

Økonomi  og budget:: 

Der forelå på bestyrelsesmødet ikke en opdateret økonomioversigt. 

Opdateret oversigt fremkommer snarest. 

 

Hallens drift: 

Det er besluttet, at indkøbe nyt inventar til Cafe´ 

Cafeén vil derfor snarest fremtræde med nye borde, stole, cafe´-borde og sofagruppe. 

Efter indkøb kan støttebeløb fra ”Tuborgfondet” på kr.30.000 realiseres. 

 

Renovering af køkkenet afventer tilbagemelding på ansøgning. 

(se under Aalborg kommune) 

Renovering af køkkenet er dog besluttet og skal finde sted i efteråret 2010. 

 



Erling Larsen har tilbudt at lave løbende opfølgning på forbrug af vand, varme og el. 

Erling har allerede konstateret, at el-forbruget på årsbasis er reduceret med ca. 8000KWh. 

Denne reduktion skyldes givet det nye ventilationsanlæg. 

Erling kontakter Henning (webmaster) for generering af forbrugskurver på Vodskov Hallen´s 

intranet. 

Erling deltager fremadrettet i bestyrelsesmøder for information om forbrugsudviklingen.  

 

Halinspektøren: 

Tina laver en liste over diverse køkkenredskaber som pt. mangler. 

Siden ansættelsen 1. august kan det konstateres, at Tina og familie har indledt en særdeles 

vellykket start i Vodskov Hallen. 

Der er på den korte tid tilgået halbestyrelsen flere positive tilkendegivelser fra brugerne. 

En god og flot start, som tegner lovende. 

 

Hallens  hjemmeside: 

Henning arbejder fortsat med udvikling af hjemmesiden. 

Senest er timefordelingsplanen opdateret. 

 

Diverse: 

KL afventer møde med ”Vodskov Venner” for afklaring af de sidste punkter i.f.m. 

arrangementet med Big Fat Snake. 

 

KL planlægger kursus – 1.hjælp + hjertestarter – via Trygfonden. 

Der har tidligere været afholdt 2 kurser om emnet. 

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

 

Der er aftalt følgende kompensation til KL i.f.m. brug af tlf. samt EDB/kontor: 

Tlf.               kr. 2000 

EDB/kontor: kr.1200 

 

Næste møde:  
Bestyrelsesmøder 
  5. oktober kl. 17:00 
  2. november kl. 17:00 
  6. december kl. 17:00 
17. januar 2011 kl. 17:00 
21. februar 2011 kl.17:00 
 
”Gule ærter møde” 
  6. december kl. 18:30 
 
Generalforsamling 
21. marts 2011 kl. 19:30 

 


