
Vodskov Hallen 
Bestyrelsesmøde 

14-11-2011 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Ole Christensen 

Fraværende: Poul B. Andersen (afbud) 

 

Punkt 1 – godkendelse af referat fra mødet den 26.10.11: 

Referatet er godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid: 

Justeret Masterplan fra Keinicke & Overgaard er modtaget. 

Der er tilmeldt ca. 40-45 til udvidet repræsentantskabsmøde 14.11.11 hvor Keinicke & Overgaard 

vil fremlægge Masterplanen. Positivt med så stor en tilmelding. 

 

Punkt 3 – Aalborg Kommune: 

Besked fra Aalborg kommune om at de har justeret vores egenbetaling (mindre driftstilskud) med 

ca. 10.000,00. Dette er beregnet ud fra klubbernes leje af klublokaler – Volleyball er indregnet – 

men da de ikke længere har klublokale med lejeindtægt til hallen vil vi bede Aalborg kommune 

lave ny beregning på egenbetaling. (KL). 

 

Punkt 4 – Foreninger i hallen: 

Skytteforeningen vil gerne have lavet nye lofter + lys som omtalt i tidligere referat. De søger 

tilskud til materialer – da de selv kan stå for det håndværksmæssige med opsætning. 

Prisoverslag for materialer forventes til max. 10.000,00. Bestyrelsen beslutter, at der ikke er flere 

penge at bevilge i år – materialerne bevilges til næste år 2012. 

Floorball vil gerne have et rum (bænkrum bag tidtagerbord) til deres ting. Det undersøges hvordan 

eksisterende ”bænkrum” bruges p.t.. 



Der er p.t. forhandlinger i gang med Vodskovs Venner vedr. halfest 2012. (KL + CN drøfter med 

Vodskovs Venner). 

 

Punkt 5 – Timefordeling: 

Intet nyt. 

 

Punkt 6 – Økonomi & Budget: 

Skolemadsordningen skal evalueres i bestyrelsen senest ved årsskiftet – med relevante 

økonomiske oplysninger som baggrund. 

 

Punkt 7 – Hallens drift: 

KL. oplyser, at han har aftalt med 2, at de fjerne den gamle tank i manøvrerummet. Den skal skilles 

af for at komme ud – der er ingen udgift forbundet hermed, blot de får materialerne med sig. 

Rummet vil efterfølgende blive depotrum for hallen til gamle ting der ikke skal benyttes hele tiden. 

Har klubberne gamle ting til opbevaring kan det være en mulighed. 

Det er ved at blive undersøgt med smæklåse til branddørene i forhal, spillergang og kældergang. 

Dette da flere og flere er begyndt at åbne disse døre i dagligdagen – og da der skal bruges 

forholdsvis mange ressourcer for at tjekke om dørene er lukkede ses på anden mulighed. 

Indgået aftale for 2012 med Bredbånd Nord – for bredbånd og TV. 

 

Punkt 8 – Inspektøren: 

Oplever p.t. godt flow i Cafe’en. 

P.t. arbejdes der sammen med bestyrelsen på at få vagtplaner (personale) på plads. 

 

Punkt 9 – Hallens Hjemmeside: 

Intet nyt. 

 



Punkt 10 – Diverse: 

Intet nyt. 

 

 

Referent: Ole Christensen 


