
  
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra  bestyrelsesmøde den  16 - 05 - 2011. 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Ole Christensen(OC), Claus Nielsen(CN) 
Fraværende: Poul B. Andersen(PBA) 
Ikke indkaldt: Erling Larsen   
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Energiforbrug 

3. Aalborg kommune 

4. Foreninger i hallen 

5. Timefordeling 

6. Økonomi og budget 

7. Hallen`s drift 

8. Halinspektøren 

9. Hallen`s  hjemmeside 

10. Vodskov Fremtid 
11. Evt. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  
    Referat fra seneste møde godkendt og placeret på Vodskov Hallen´s hjemmeside. 
 

2. Energiforbrug: 
    Opfølgning på energiforbrug afventer til næste møde. 
 

3. Aalborg kommune: 

    Ansøgning om tilskud til salatbar er godkendt. Faktura skal fremsendes. 

    Projekt vedr. multibane m.m. ”parkeres” i.t.v.idet det ikke pt. er muligt at opnå tilstrækkeligt   

    tilskud til at realisere projektet.  

     

4. Foreninger i hallen: 

    KL foreslår et bredere foreningssamarbejde i.f.m. afvikling af Banko. 

    Forslaget skal nærmere vurderes. 

    Overskud fra Banko fordeles til Håndbold og Fodbold, - hver forening modtager kr.20.000 - 

    

    Der skal laves opgørelse af foreningernes extra brug af timer i hallen. 

 

    Der er fortsat problemer med løse bolde i hallen. 

    Ny model for aflåsning af redskabsrum skal udarbejdes. 

 

5. Timefordeling: 

     Halbestyrelsen har modtaget mail med sprøgsmål fra Søren Brinkmann. 

     KL fremsender svar til Søren Brinkmann. 

 

     Timefordelingsmøde er planlagt til 31. maj. 

     Timefordeling skal være meddelt Aalborg Kommune senest 15. juni.  



6. Økonomi og budget:: 

    Spar Nord tilsagn omkring tilskud til Information skærme. 

    Der er modtaget kr. 25.000 fra Dronninglund Sparekasse. 

    Sponsor-skilt for Dronninglund Sparekasse opsat i spillesalen. 

 

    Ole Dahl laver alle betalinger godkendt af KL 

    Tina laver kassebog og sætter penge i Bank (døgn Box) 

    Alt gennem Ole Dahl godkendt af KL 

    Alle faktura sendes af Ole Dahl efter oplæg. 

 

    Oversigtsskema for økonomi fra revisor korrigeres. KL laver forslag. 

 

    Moms 

    Der er modtaget tilbagebetaling fra Skat vedr. renovering af køkken 

  

    Faktura til Åbybro idrætsforening fremsendes.(KL) 

    Faktura til Limfjordsløbet gøres færdig. 

    CN kontakter Tina og fremsender til KL. 

 

7. Halles drift 

    Afventer næste bestyrelsesmøde 

 

8. Halinspektøren: 

    Positiv udvikling omkring fordeling af opgaverne. 

    Tina er forrest med hjælp fra Kit fra 1. juni efter behov. 

    Der skal udarbejdes kontrakter til Tina og Kit 

    CN laver oplæg. 

 

9. Hallens  hjemmeside:  

    Afventer næste bestyrelsesmøde 

 

10. Vodskov Fremtid 

      Der har været afholdt et positivt møde med Keinicke & Overgaard. 

      Afventer tilbagemelding fra Keinicke & Overgaard indeholdende økonomi-vurdering. 

 

11.Evt. 
     CN foreslår tiltag om bredere information omkring hjertestarteren 
     CN følger op på det praktiske i.f.m. afvikling af Limfjordsløbet. 
     Limfjordsløbet 2012 skal vurderes for deltagelse fra Vodskov Hallen. 
 
    Næste bestyrelsesmøde: 
    1. juni kl 16.30   

 


