
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 17-01-2011 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Ole Christensen(OC), Claus Nielsen(CN), Poul B. Andersen(PBA) 
Delvis:      Erling Larsen,Louise Pedersen (Horsens Hammer Skytteforening) 
                   
Fraværende:  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Energiforbrug og styring  

3. Aalborg kommune 

4. Foreninger i hallen 

5. Timefordeling 

6. Økonomi og budget 

7. Hallen`s drift 

8. Halinspektøren 

9. Hallen`s  hjemmeside 

      9.   Diverse 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt uden bemækninger. 

Energiforbrug og styring: 
Erling Larsen fremlagde historik for forbrug af el – vand og varme. 
EL følger desuden op på eventuelle alarmer i overvågningssystemet. 
 

Aalborg kommune: 

KL fremlagde status for “Vodskov fremtid” 

Der afholdes møde med Aalborg Kommune den 26. januar. 

På mødet forventes afklaret, hvilke emner vi selv skal arbejde med og hvilke der afklares i 

kommunalt regi. 

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

 

Foreninger i hallen: 

KL arbejder med at indgå aftaler med foreningerne i hallen. 

 

Skytteforeningen ønsker opsat henvisningsskilte i forhallen. 

Erling Larsen sørger for det praktiske. 

 

Banko kører videre med deres aktiviteter. 

 

Håndbold har dialog med forældre. Tilbagemelding til halbestyrelsen via OC. 

Fodbold har aktivitet for unge fredag aften til kl.22:45 

Der har været lidt problemer, som vi sætter focus på. 

Time fordeling: 

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

CN kontakter Søren Brinkmann/Håndbold  

 



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

Ønsket behandles i halbestyrelsen senere. 

Økonomi  og budget:: 

Budget for køkkenrenoveringen overholdt. 

Ansøgning ved Aalborg kommune vedrørende lovliggørelse af køkken er godkendt og afsluttet. 

 

Der arbejdes samtidigt med at finde frem til relevante fonde. 

Der er pt. kontakt til 2 fonde og ansøgninger er udarbejdet.  

 

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. 

 

Støttebeløbet til nyt inventar fra Tuborgfondet på kr.30.000 overrækkes officielt den 23. januar 

2011 i.f.m. arrangement fra Gymnastik. 

 

KL. har opdateret aftale med Spar Nord vedrørende kassekredit. 

 

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

KL planlægger møde med Skat for afklaring af økonomihåndtering. 

 

KL laver aftale vedrørende evt. køb 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. 

 

Vedrørende arrangement fra Vodskov Vennner er kontrakt udarbejdet og fremsendt. 

 

Der arbejdes fortsat med forsikringsaftale. 

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

KL/OC udarbejder inventarliste incl. billeder til forsikringsselskab. 

 

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

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

 

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. 



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. 

KL kontakter leverandør for afklaring. 

 

Reparation af bander og døre igangsat. 

 

Der vurderes pt. på et zoneinddelt låsesystem. 

El-låsesystem på indgangsdør i forhallen monteres. 

 

Der skal fastlægges retningslinier for udlejning af lokaler i Vodskov Hallen. 

Afklaring vil finde sted i starten af 2011. 

 

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

 

Halinspektøren: 

Halbestyrelsen arbejder fortsat med ideer og planer for driften af Cafeén. 

KL orienterer Tina. 

 

Hallens  hjemmeside: 

Henning laver elektronisk arkiv med kigge/bruger rettigheder. 

KL opfordrer til input for løbende udvikling af hjemmesiden. 

Diverse: 

OC gennemgår fundats for Vodskov Hallen, således at vi er helt opdaterede i.f.m. 
generalforsamling. 
 
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:  
Bestyrelsesmøder 
21. februar kl.17:00 
Generalforsamling 
21. marts kl. 19:30 

 


