
Referat bestyrelsemøde 
Vodskov Hallen  

12-10-2011 
 

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

 

Punkt 1 – godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid 

Der planlægges p.t. fællesmøde for alle interessenter omkring Vodskov Fremtid den 

14.11.11 kl. 20.00 i Cafe’en (Spejlsalen). Her vil arkitekterne/designerne Keinicke og 

Overgaard fremlægge deres forslag til Masterplan for Vodskov Hallen ligesom de vil 

fortælle hvordan de enkelte etaper/lokaler er tænkt ind i planen og hvilken rolle de kan 

have for brugerne af hallen. 

KL. tager 15.10.11 til møde med arkitekterne/designerne i København for at få en 

nærmere drøftelse af projektet. 

 

Punkt 3 – Aalborg kommune 

KL. oplyste at hallerne har fået en større egenbetaling (mindre driftstilskud) for Vodskov 

Hallen betyder det en mindre indtægt på ca. 10.000,00 om året. 

 

Punkt 4 – Foreninger i Hallen 

Håndbold har fået malet klublokalet i kælderen samt fået nyt gulvtæppe. 

Alle de lokaler der er i brug som klublokaler i hallen må ikke blot være 

depotrum/opmagasineringsrum – der skal være tale om lokaler der bruges som møderum 

– ligesom hallen skal kunne bruge dem ved spidsbelastning til diverse møder. 

Nye aftaler med brugerne: 



Bridge, Banko, Skytteforening, Gymnastik er på vej ud til klubberne (CN). 

Vodskov IF Fodbold – havde søgt hallen om tilladelse til brug af hallen 10. – 11. december 

2011 til afholdelse af Vodskov Cup i indefodbold.  

OC havde aftalt med JHF den 15.06.11 (både telefonisk og via mail) og lavet aftale om at de 

denne gang ville se bort fra denne week-end til håndboldstævne. Senere viser det sig at 

JHF uagtet det aftalte har givet Vodskov Håndbold hjemmestævne den 11.12.11 hele 

dagen. Da JHF’s plan er udsendt er det eneste de kan gøre at være behjælpelig med at 

flytte hele håndboldstævnet til en anden hal såfremt det ønskes. Sagen drøftet med 

fodbold – der finder det særdeles uheldigt, men de vil ikke benytte oprindelig week-end da 

de så vil være med til at flytte deres egen klubs håndbold til en anden hal. De har senere 

søgt på den 27. -28. dec 2011 men den 28.12.11 er udlejet til Juletræ. De har fået at vide 

de kan råde over de andre dage mellem jul/nytår eller evt. week-enden den 17. – 18. dec. 

2011 der er ledig. Der afventes nærmere fra Vodskov IF fodbold, hvorvidt de alligevel 

ønsker at afholde et stævne. 

Der er meldt ud til alle klubber at de skal melde tilbage hvordan de ønsker at bruge uge 42 

(efterårsferien) af hensyn til bemanding af Cafe’en. 

Alt booking fra klubberne (og arrangementer) – skal føres via Hallens hjemmesiden 

Aktivitetsliste. 

 

Punkt 5 – Timefordeling 

Ved seneste timefordeling blev det aftalt at der skulle ske opfølgning herpå allerede fra 

okt. 11 – men dog først tættere nov. når fodbold var afsluttet. KL vil gerne have en 

meddelelse fra h.h.v. badmindton og håndbold om hvordan tiderne er brugt indtil nu 

(deres egne). OC afklarer med håndbold og CN fortæller på næste bestyrelsesmøde. 

 

KL. oplyste at han har talt med John Holm Fritidsforvaltningen vedr. inspiration for 

fremtidig timefordeling i Vodskov Hallen. KL. vil gerne have en inspirationsgruppe med 

John Holm samt en repr. Fra hver kreds (eksterne) indenfor JHF, DBF, DVF. Drøftes igen på 

næste bestyrelsesmøde. 

 



Punkt 6 – Økonomi og Budget 

Nyeste opgørelse er sendt til bestyrelsen. 

Cafe’ens reklameskilt i Hallen skal udskiftes og hallen betaler et nyt skilt – men skiltet 

hænger uden betaling i Hallen. 

Omkring reklameskilte i hallen – er der usikkerhed om hvorvidt ordningen kører 

tilfredsstillende mellem klubberne. Det er klart indtrykket at Volley-ball ikke lever op til 

deres del af aftalen – og vi skal have en nærmere drøftelse i bestyrelsen om hvordan den 

fremtidige ordning for skilte i hallen skal være. Der ses ligeledes ”tomme” pladser hvilket 

ikke ser godt ud. 

 

Punkt 7 – Hallens drift 

Vedr. forsikring er forslag fortsat under udarbejdelse – for et evt. skifte. 

Et nedløb på hallens vestside er stoppet – noget der skal ses på. Kloakken skal opgraves. 

Et firma har været med overslag på evt. nye måtter ved indgangen. 

KL orienterede om, at han har haft første møde med Hallens nye revisor Michael Vilsen. 

KL. oplyste at vi er nødt til at overveje et nyt alarmsystem – med Camera – drøftes på 

senere møde. 

Der er ønske om automatisk døråbner til hoveddøren (ellås). Der er indhentet 2 tilbud 

herpå – der er fortsat under afklaring. 

Der har den 04.10.11 været afholdt første møde i Cafeudvalget med deltagelse af KL + OC 

fra bestyrelse samt Jonna og Kit. 

Jonna er formand for Cafeudvalget. Jonna, Kit og Janne har lavet pris/salgsliste som 

bestyrelse er enig i – dog med undtagelse af priser på Sandwich som bør sættes ned til ca. 

25 kr (for at følge priser herfor andre steder) samt Toast som bør sætte til kr. 20,00. 

Fra Cafe’en ønskes ny Toast/brødvarmer – da den gl. ikke virker – prisoverslag på en ny der 

kan begge dele er kr. 5.000,00 – 25% . Cafe’en vil undersøge hvad prisen for en 

demomodel er. Der ønskes endvidere en rustfri stålhylde til køkken da der er for lidt plads 

at ligge fra på – Janne undersøger pris herfor. 



Dankortterminal skal købes (dog kun til Dan/Visa kort eller debitkort). Brugt terminal fra 

Jonna kan evt. købes. KL undersøger ved TDC omkring installering m.m.. 

Samtidig ønske om ekstra rengøringsvogn samt ekstra køleskab – rengøringsvogn bevilges 

da vi kun har en – vi skal have en også i hallen (Jonna køber) Køleskab kan der købes brugt. 

Herudover ønske fra Cafe’en om 2 x stole/bord/sofa til forhallen (ved de 2 store 

vinduespartier) for at skabe mere liv der. Pris herfor ca. 10.000,00 i.flg. overslag. Kan ikke 

bevilge dette på nuværende tidspunkt.  

 

Punkt 8 – Halinspektøren 

- 

 

Punkt 9 – Hallens hjemmeside 

Hjemmesiden rettes til i forhold til skolemad ved Henning og Janne. 

 

Punkt 10 – Diverse 

Halinspektøren deltager fremover i alle bestyrelsesmøder (hele mødet). 

Modtaget ansøgning fra Vodskov Skytteforening om renovering af lokalet bl.a. nye lofter. 

Udsættes til næste møde. 

Der er nedsat et udvalg omkring hallens kommende INFO-skærme bestående af Henning, 

Frank, Ole W samt KL. 

 

 


