
Bestyrelsesmøde  
Vodskov Hallen 

07-12-2011 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Poul B. Andersen, Ole Christensen 

Ad’ Hoc: Centerleder Jonna D Jensen og Frank Jensen. 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra den 14.11.11 blev godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2 - Vodskov Fremtid: 

Arbejder p.t. på at få lavet et samlet kompendium fra alle de grupper der har bidraget med 

materiale til projektet Vodskov Fremtid. 

Møde med Aalborg Kommunes Fritidsforvaltning den 21.12.11 kl. 09.00. KL + CN deltager fra 

Vodskov Hallen. – Drøftelse af den samlede Masterplan renovering/lovliggørelse af den gl. hal 

m.m.. 

KL har talt med Rådmand Thomas Kastrup Larsen – der meget gerne vil komme til et møde 

omkring hele projektet Vodskov Fremtid primo 2012 

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde for Vodskov Hallen (+ interessenter) den 14.11.11 – 

hvor de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer gav grønt lys for, at bestyrelsen arbejder 

videre med den Masterplan der blev fremlagt omkring Vodskov Fremtid. Der henvises i øvrigt til 

specifikt referat fra dette møde. 

 

Punkt 3 – Aalborg kommune: 

KL har drøftet Camera i hallen med John Holm da vi ønsker at se hvad der er kommet ud af det. 

I.flg. John Holm kan de endnu ikke se hvad der er kommet ud af det. Afventer svar herpå. 

 

Punkt 4 – Foreninger i hallen: 

Floorball ønsker fortsat skabsplads til deres redskaber. 
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Skolen har ekstra skab Floorball kan overtager – PBA drøfter med Floorball. 

Vodskov Idrætsforening har jubilæum (50 år) i 2012 og ønsker i den anledning at benytte hallen 

den 27. og 28.04.12. Bestyrelsen laver udkast til VI omkring de faste rammer for brug af hallen 

mens VI må drøfte det nærmere mad/drikkevarer med centerlederen. 

 

Punkt 5 – Timefordeling: 

Skal have gennemgået de sidste udlejningsaftaler for foreningerne + fremsendt faktura’er herpå. 

Vedr. timefordeling i hallen – indkaldes de respektive formænd til fællesmøde herom mandag den 

09.01.12 kl. 19.00. 

 

Punkt 6 – Økonomi og budget: 

Økonomioversigt fra Ole Dahl til og med okt. 11 uddelt ligesom kontooversigt tidligere er sendt til 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

KL + CN laver udkast til budget for 2012. 

 

Punkt 7 – Hallens drift: 

Ellås ved fordørene er nu monteret. 

Forhallen – der er sat ekstra sæt møbler ind samt en kondicykel. 

Efter nytår skal bander (til indefodbold) gennemgås og renoveres. 

Hvordan sikrer vi – at evt. ledige timer i hallen kan bookes/bruges – til næste møde. 

Modtaget næringsbrev fra Aalborg kommune + alkoholbevilling. Hertil er Centerlederen blevet 

godkendt som bestyrer heraf. 

Åbybro Håndboldklub har i brev ønsket igen at gøre brug af Vodskov Hallen til Åbybro Cup der 

afvikles i påsken den 06.04.12 samt 07.04.12. OC tager kontakt til Åbybro Cup og giver grønt lys 

herfor. 

 

Punkt 8 – Centerlederen: 

Jonna Dam Jensen er af en enig bestyrelse blevet ansat som Centerleder fra 01.01.12.  



JDJ er blevet godkendt som bestyrer for alkoholbevilling samt næringsbrev i foreløbig 2 år, fra 

bevillingskontoret i Aalborg kommune. 

JDJ fremviser omsætningsskema for Cafe’en for november måned – og en samlet bestyrelse skal 

senere når vi har de samlede økonomital for 2011 evaluere/beslutte konkret hvad vi gør fremover. 

JDJ vil også gerne fremover køre forskellige arrangementer – indimellem de store som fx 

sølvbryllup o.lign. og eller forsøge hen ad vejen med småarrangementer om søndagen. 

Bestyrelsen + JDJ drøfter bemandingssituationen fra 01.01.12 – og der er enighed om, at der p.t. 

arbejdes på at ansætte ½ tids til en kombineret rengøring/køkken/cafe stilling. Herudover kan der 

være behov for ad’ hoc hjælpere til cafe rengøring. 

JDJ laver udkast til vagt/bemandingsplan fra 01.01.12. 

 

Punkt 9 – hallens hjemmeside: 

Hjemmesiden bliver fortsat flot opdateret løbende. 

Der arbejdes fortsat med nyt Info-system i hallen hvor KL + Frank har været i Brønderslev for at få 

inspiration. Der arbejdes videre hermed. 

 

Punkt 10 – Diverse: 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 09.01.12 kl. 17.00 hvor Henning og Erling deltager. 

Samme dag kl. 19.00 timefordelingsmøde med fællesmøde med foreningernes formænd. 

 

Referent: 

Ole Christensen 


