
Vodskov hallen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011. 

 

Der var fremmødt 18 personer til generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsesformand Knud Larsen bød velkommen og foreslog Ole Wæhrens som 

generalforsamlingens dirigent, som herefter guidede forsamlingen igennem aftenens 

dagsorden, efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

beslutningsdygtig. 

 

Knud Larsen aflagde bestyrelsens beretning, som indeholdt følgende elementer: 

Hallens brugere havde udnyttet tildelte timer på en tilfredsstillende måde. 

Aktiviteterne omfatter i dag Badminton, Håndbold, Fodbold, Volleyball, 

Skytteforeningen, 

Gymnastik, som har haft en stor fremgang og på det seneste også floorball. 

Floorball har aftalt opstartsstævne den 27. marts. 

Desuden har de tunge rytmer fra Zumba kunne høres fra Spejlsalen. 

Bridge og Banko-holdet har også haft deres ugentlige arrangementer, ligesom Aalborg 

Senior sport har haft timer i hallen. 

Vodskov skole har naturligt fortsat aktiviter i hallen. 

Endvidere har der været mange arrangementer i Vodskov Hallen´s nye cafe´ samt 

Spejlsal. 

Arrangementerne spænder fra informationsmøder til børnefødselsdage og juletræ. 

 

”Vodskov Venner” vil også i år afholde stort arrangement med kendt band. 

 

I løbet af sæsonen er der sket lovliggørelse af køkkenet og el-installationer. 

Køkkenet har i dag standard for tilberedelse af ferske råvare og godkendt af 

levnedsmiddelkontrollen. 

I køkkenet kan der nu fremstilles såvel kolde som varme retter. 

Sund Mad vil være i focus for cafeéns sortiment. 

 I.f.m. køkkenrenoveringen er der indgået aftale med Aalborg kommunes forvaltning for 

Sundhed og Bæredygtig udvikling, som har ydet støtte til renoveringen. 

Denne økonomiske hjælp er vi meget glade for i Vodskov Hallen. 

Samtidigt er der sket udskiftning til nyt inventar i cafeén, hvor vi fik støtte fra 

Tuborgfondet på kr.30.000 

Udover nye stole og borde samt sofagruppe er der også blevet plads til et fodboldspil. 

Alle lysarmaturer i boldspilsalen er udskiftet. 

Projektet er financeret via Aalborg kommunes pulje for energibesparelse. 

Det gamle lydanlæg i Spejlsalen er udskiftet og fremtidssikret. 

Der arbejdes pt. med storskærm-system for information til hallen´s brugere 

Der er udarbejdet oversigt for renoveringsarbejder omfattende hallens tag, gulv 

omklædningsrum samt gulv i forhallen. 

Der er foretaget småreparationer på bander og døre samt udskiftning af låse. 

 

 



Tina Kjær, - halbestyrer siden august 2010, har bragt rengøringsniveauet op på et flot 

niveau. Opgaven er nu at fastholde niveauet. 

Tina er blevet taget vel imod og løser opgaven som halinspektør rigtig godt. 

 

Sofia Kristine Fleur Larsen er ansat som Cafe´- bestyrer virkende fra 1. april 2011. 

Sofia skal videreudvikle cafeén til glæde for hallen´s brugere og byen generelt. 

Tina vil fremover hjælpe med denne udvikling. 

I denne forbindelse gjorde Knud Larsen opmærksom på, at mad og drikkevarer ikke må 

medbringes i hallen, hvilket givet ikke blev overholdt af alle brugere. 

Der henstilles til, at hallen´s ordensegler efterleves. 

 

Forretningsomfanget i Vodskov Hallen forventes at antage et omfang, der nødvendiggør 

en egentlig Regnskabsfører.dette varetages fremover af Ole Dahl. 

 

Vodskov Fremtid er under fortsat udvikling og der er aftalt møde med Aalborg kommune. 

Aalborg kommune har haft møde med Lokale – og Anlægsfonden vedrørende projektet. 

Som en integreret del af Vodskov Fremtid er der sendt ansøgning til Fritidsforvaltningen 

vedrørende multibane, pannabane samt klatrevæg. 

Desuden har der været afholdt møde vedrørende multihus og faciliteter til fysioterapeut. 

 

Der er sket en opdatering af fundats via Ole Christensen. 

Vodskov Hallen´s fundats kan ses på hallen´s hjemmeside. 

 

Til sidst var der tak til : 

Ole Dahl for arbejdet med det reviderede regnskab. 

Erling Larsen, som laver opfølgning på hallen´s tekniske forbrug samt praktiske opgaver. 

Henning Pedersen for arbejdet som webmaster for hallen´s hjemmeside. 

Der blev opfordret til at benytte sig af hjemmesiden og desuden gerne komme med input 

til Henning. 

Endvidere tak til Ole Wæhrens, som arbejder med Vodskov Hallen i.f.t. facebook. 

 

Knud Larsen sluttede med tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i den forgangne 

sæson, hvor der har været stor mødeaktivitet, - primært i.f.m. Vodskov Fremtid. 

 

Knud Larsen glædede sig til et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde med 

repræsentantskabet. 

 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til formandens beretning. 

 

Ole Dahl redegjorde for regnskabet og kunne præsentere et tilfredsstillende resultat på  

kr.9.463 

Aktiver i alt udgør pr. 31-12-2010 kr.8.687.071 

Claus Nielsen knyttede kommentar til udgiften for varme. 

Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål til det reviderede regnskab. 

 

Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag 



 

Knud Larsen blev genvalgt på generalforsamlingen 

 

Følgende udpeget af de respektive foreninger/skole: 

Kim M Skinbjerg, Vodskov skole 

Poul B. Andersen, Vodskov skole 

Frank Zink Kristensen, Vodskov Bridge 

Lene Skøtt, Vodskov Idrætsforening 

Bjarne Pedersen, Vodskov Badminton Klub 

Jens Drejer, Vodskov Volleyball 

Ulla Scheving, Vodskov Gymnastikforening 

 

Michael Vilsen blev valgt til revisor 

 

Under Eventuelt blev der diskuteret timefordeling og fritidspolitiske retningslinier for 

såvel Vodskov Hallen som skolens gymnastiksal. 

Endvidere information imellem Halbestyrelsen og foreningerne. 

Knud Larsen understregede, at brugerne altid er velkomne på halbestyrelsesmøderne med 

relevante emner. 

 

Efterfølgende blev dagsorden for repræsentantskabet afviklet under ledelse af Lene Skøtt. 

Jens Kurt Drejer blev valgt til ny formand for repræsentantskabet, idet Lene Skøtt ikke 

ønskede genvalg. 

Helle Brinkmann blev valgt til næstformand 

Claus Nielsen blev valgt til sekretær 

Peter Nielsen og Klaus Pedersen blev valgt til lokalrevisorer 

 

Knud Larsen takkede Lene Skøtt for indsatsen som formand for repræsentantskabet. 

Desuden tak til aftenens dirigent Ole Wæhrens. 

 


