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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt uden bemærkninger. 

Energiforbrug og styring: 
Erling Larsen afbud  
CN oplyser, at varmeforbruget i januar 2011 er ”normalt” (745m3) 
Varmeforbruget januar 2010 var højere end graddageberegning godtgør.(1010m3) 
Årsagen er formentlig extra varmebehov i boldspilhallen i.f.m. fjernelse af fygesne. 
 

Aalborg kommune: 

KL fremlagde status for “Vodskov fremtid” 

Der har været afholdt møde med Aalborg kommune. 

Der hersker fortsat en positiv indstilling til projektet. 

Aalborg kommune har medio februar møde med Lokale og Anlægsfonden. 

Kontakt til Lokale og Anlægsfonden sker alene gennem Aalborg kommune. 

KL følger op på resultatet af mødet. 

Der kan fortsat være behov for sparring med D.G.I. 

 

Etablering af multibane er blevet et aktuelt emne. 

Ansøgning og evt. etablering af multibane kan ske via samarbejde mellem Multihuset,  

Vodskov skole og Vodskov Hallen. 

OC kontakter fodbold for deres tanker omkring etablering af multibane. 

 

Foreninger i hallen: 

Skytteforeningen ønsker opsat henvisningsskilte i forhallen. 

Erling Larsen sørger for det praktiske. 

 

Der har været opfølgning på lidt problemer med fodbold fredag aften. 

Der ser ud til, at afviklingen nu forløber tilfredstillende. 

 



Time fordeling: 

Badminton ønsker mere tid i hallen – onsdag – p.g.a. venteliste for børnene. 

CN har kontaktet Søren Brinkmann/Håndbold, som kommer med tilbagemelding. 

 

Gymnastik har udtrykt ønske om timetildeling i boldspilsalen til zumba næste sæson. 

Halbestyrelsen følger op på ønsket. 

 

Floorball har tiden onsdag kl.21:00 – 22:00 indtil sommerferien. 

 

KL anfører, at det kan blive nødvendigt at bryde timetildeling til foreningerne op. 

Der skal så findes en nøgle for timefordeling til foreningerne. 

 

Økonomi-  og budget: 

KL kommer med forslag til en opdateret og udvidet økonomioversigt, som skal bidrage til en 

mere præcis økonomiopfølgning for de enkelte poster. 

Fakturaer skal tilgå KL for opfølgning. 

 

Der påtænkes aftale med specifik Revisor for udarbejdelse af Vodskov Hallen´s årsregnskab. 

 

Der arbejdes pt. med sonderinger vedrørende momsregistrering. 

  

Der arbejdes fortsat med at finde frem til relevante fonde. 

 

Der arbejdes med muligheden for super – sponsor og hoved – sponsorer. 

Sponsor – skilte kan evt. placeres på gavle i boldspilsalen. 

 

KL udarbejder evt. aftale med Bredbånd Nord vedrørende årligt abonnement. 

Bredbånd Nord kan evt. være interesseret i reklame i boldspilhallen eller forhal. 

 

 

Der er planlagt flere aktiviteter i løbet af året, som betyder indgåelse af kontrakter og 

lejeaftaler. 

Udlejning af lokaler i Vodskov Hallen har et stigende omfang. 

Vedrørende leje af hal og lokaler i Vodskov Hallen foretager Ole Dahl fakturering. 

 

Der er nu foretaget indkøb af slushice-maskine.  

 

Hallens drift: 

Der arbejdes med planer om etablering af glasdør ved indgang til Cafe´en. 

KL afklarer i.f.t. krav og godkendelse fra brandmyndigheder. 

 

Der arbejdes videre med evt. etablering af elektronisk informationssystem bl.a. priser. 

 

Der arbejdes fortsat med forsikringsaftale. 

Pt. ser det ud til at resultere i en reduceret præmiebetaling 

OC har udarbejdet inventarliste til forsikringsselskab. Der suppleres med foto evt. på USB. 



 

 

KL har besigtiget hallen med rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard. 

Følgende blev aftalt: 

 Vodskov Hallen forestår selv evt. renovering af toilet-og omklædningsfaciliteter. 

 Moe & Brødsgaard foreslår løsning til renovering af taget incl. afklaring af behov for 

efterisolering. 

KL arbejder med prisoverslag for tagrenovering. 

 Vodskov Hallen kontakter relevant firma for vurdering af behovet for renovering af gulv i 

boldspilhallen. 

Aalborg Kommune kontaktes angående ovennævnte renoveringsopgaver. 

 

Mindre reparationer er foretaget bl.a. reparation af bander og døre. 

 

KL har haft endeligt møde med First Step vedrørende måtter i forhallen. 

Eksisterende aftale opsiges ved udløb pr. 1.september 2011. 

 

Zumba og Banko har påtalt manglende kvalitet af lydanlæg i spejlsalen. 

Nyt anlæg er ordret og forventes klar i løbet af uge 7. 

Anlægget består af nye højtalere samt forstærker. 

Anlægget kan suppleres og er således fremtidssikret i relation til ”Vodskov fremtid”. 

 

Reparation af bander og døre igangsat. 

 

Der vurderes pt. på et zoneinddelt låsesystem. 

El-låsesystem på indgangsdør i forhallen monteres. 

Projektet forventes gennemført efter sommerferien. 

 

Der etableres et café- udvalg repræsenteret ved halbestyrelsesmedlem – halinspektør  

og café-bestyrer. 

Udvalget skal arbejde med caféens drift og lejekontrakter/aftaler. 

OC overvejer vedrørende opgaven som halbestyrelsrepræsentant. 

 

Der skal fastlægges åbningstider for lokaler, boldspilhal og café dagligt samt ved ferier 

 

Halinspektøren: 

KL har modtaget henvendelser vedrørende stillingen som Café- bestyrer. 

KL kontakter ansøgere for personlig samtale. 

 

Der arbejdes fortsat med sonderinger for det endelige koncept for driften af Caféen. 

 

Halbestyrelsen har besluttet, at skiltning for foretaget rengøring skal være opdaterede. 

 

Hallens hjemmeside: 

Henning har udarbejdet elektronisk arkiv med kigge/bruger rettigheder. 

KL opfordrer til input for løbende udvikling af hjemmesiden. 



 

Diverse: 

OC har opdateret fundats for Vodskov Hallen. 
KL kontakter Lene Skøtt vedrørende emnet. 
OC kontakter Henning (webmaster) for opdatering på hjemmesiden. 
 
I forhallen placeres henvisningsskilte til hallen’s faciliteter. 
Henvisningsskilte udarbejdes som et dobbeltsystem. 
Erling Larsen foretager det praktiske. 
 
Ole Wæhrens formidler Vodskov Hallen’s interesser på Facebook. 

 

Næste møde:  
 
Generalforsamling 
21. marts kl. 19:30 

 


