
Bestyrelsesmøde  
Vodskov Hallen 

15. – 16. september 2011 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Ole Christensen 

Fraværende: Poul B. Andersen (afbud). 

 

Punkt 1. - Inspektøren 

Knud og Claus havde møde den 11.09.11 med Halinspektøren vedr. de sidste detaljer i fremtidig 

ansættelseskontrakt. Halinspektøren valgte at opsige sin stilling med fratrædelse ved udgangen af 

oktober 2011. Halinspektøren har den 11.09.11 afleveret underskrevet opsigelse til formanden. 

Det er aftalt at frem til sin fratræden klarer halinspektøren rengøring og andet i hal, forhal, kælder, 

omklædning samt udvendig. 

På bestyrelsesmødet aftales det at Ole laver nyt forslag til stillingsopslag i avis (Nordjyske/Vodskov 

Avis). 

Der arbejdes p.t. videre på aflastning i forhold til Janne/Kit indtil ny inspektør er ansat. 

Cafeudvalget mødes snarest for at se på nuværende status – samt muligheder for fremtiden. 

Der har været besøg af Levnedsmiddelkontrollen – forholdene var OK. 

 

Punkt 2. – Skolemad 

Er kommet godt i gang – men der skal fortsat arbejdes på at udvikle projektet/få flere med på 

ordningen. Det er besluttet sammen med skolen at 8. – 9. klasserne fra 03.10.11 får mulighed for 

at spise i Cafeen.  Der leveres p.t. til såvel skolen samt til personalemøder m.m.. 

Janne og Henning har fået lavet godt materiale til hjemmesiden. 

 

Punkt 3. – Indkøb/reparationer 

Der er p.t. ved at blive lavet ny aftale med leverandør af måtter. 

Der er indkøbt nyt køleskab til køkken/Cafe. 



Der er indkøbt diverse håndværktøj til personale. 

Der indkøbes ny reol til lager ved forhal. 

Vedr. depot rep. af mur i forbindelse med vandskade (er sat i gang) 

El-installationer er gennemgået – ny godkendelse sættet op i nedgang til hallen. 

Udvendig kloak samt tag og nedløb er renset og gennemgået. Der skal graves op for enden af 

spejlssalen for at undersøge kloakledning. 

Beredskabscentret har gennemgået hallen og der er taget beslutning om at nedsænket loft i 2 

kælderrum skal ændres (påbud) – er sat i gang. 

 

Punkt 4. – forsikringer 

Der arbejdes fortsat med diverse forslag – der tidligere er sendt ud til bestyrelsen. 

 

Punkt 5. – Arrangementer 

Arrangementet med Region Nord forløb godt – der har været mange positive tilbagemeldinger 

over arrangementet. 

Claus laver opgørelse over udgifter/indtægter. 

Der har været afholdt valg i hallen den 15.09.11 – hvor valgbestyrelsen gav stor 

tilkendelgivelse/ros til Cafe + personale. 

Der blev afholdt ost/vin arrangement i Hallen lørdag den 17.09.11. 

TDC har arrangement i Cafe’en mandag den 19.09.11 

Vodskovs Venner vedr. fest i Hallen den 24.09.11 – I den forbindelse tilbyder Vodskov Hallens Cafe 

natmad til festens deltagere. Endelig aftale er nu lavet (Claus og Erik). 

 

Punkt 6. – Kamera i Hallen 

Fritidsforvaltningen i Aalborg kommune har besluttet at der skal opsættes Kamera i Vodskov 

Hallen. Det er en beslutning er tidligere er truffet i kommunen omkring øget fokus på brug af de 

forskellige haller i kommunen. 



Knud og Claus mødes med kommunen den 23.09.11 for at få yderligere oplysninger omkring deres 

valg. 

 

Punkt 7. – Timefordeling 

Bestyrelsen har drøftet at forslag til fremtidig timefordeling skal være drøftet inden nytår. 

 

Punkt 8. – Seniorsport 

Er flyttet til onsdag – OK 

Gennemgang af nye muligheder drøftes på næste møde. 

 

Punkt 9. – Sponsor. 

SPAR Nord har sat skilt op på endegavlen. 

Anden del af aftalen med info skærme er sat i gang. 

 

Næste møde – forslag om mandag den 26.09.11 kl. 16.30. 

 

 

Referent: 

Ole Christensen 

 

 

 


