
Bestyrelsesmøde 
Vodskov Hallen 

17-08-2011 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Ole Christensen 

Ad hoc under punkt 1: John Holm Jensen Fritidsforvaltningen, Søren Brinkmann Vodskov IF Håndbold 

Fraværende: Poul B Andersen (Afbud) 

 

Punkt 1 – Timefordeling: 

Fordeling af timerne blev endnu engang drøftet – da håndbold har svært ved at undvære et træningspas i 
timerne inden kl 20.00 (ungdomstiderne) 

Håndbold har haft tiden onsdag kl. 17.00 - 18.30 en tid badminton også gerne vil have da de p.t. har tilgang 
af ungdomsspillere (venteliste). Flere modeller blev drøftet – og et forslag fra håndbold hvor håndbold 
skærer deres tid onsdag med ½ time, og hvor floorball rykkes til enten tirsdag eller torsdag aften kan give 
badminton ekstra tid i hallen: 15.00 – 18.00 badminton, 18.00-19.00 håndbold, 19.00 – 20.30 Volley-ball, 
20.30-22.00 badminton. Forslaget kan tilfredsstille alle behov og John Holm Jensen foreslog at man skulle 
enes om dette. JHJ gjorde opmærksom på at han som sådan ikke har mulighed for at ændre på beslutninger 
i en selvejende institution – men redegjorde dog for hvad der var sket hvis det var en kommunal hal med de 
retningslinjer der er for brug af haller – med bl.a ungdom som 1. prioritet indtil kl. 20.00. Evaluering bør 
ligge i december måned når alle klubber er godt i gang (ikke før da håndbold/fodbold ofte kører parallelt 
forløb sept/okt måned). 

Ovenstående model har efterfølgende været drøftet mellem formand Knud Larsen, Claus Nielsen fra 
Badminton samt Poul B Andersen repr. Ungdomsskolen – det findes ikke at være nogen god ide at flytte 
Floorball der er i en opstart hvorfor ovenstående model ikke kan føres igennem. Tidligere beslutning i 
halbestyrelsen hvor badminton overtager håndbolds tid fastholdes – med evaluering i nov/dec 11. 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid: 

Skitseprojekt for Vodskov Hallen er p.t. under udarbejdelse via arkitekterne/designerne Keinicke & 
Overgaard. 

I den forbindelse har de fremsendt et forslag til samarbejdsaftale (økonomi møder m.m.) som tidligere på 
bestyrelsesmøde den 16.06.11 blev vedtaget af en samlet bestyrelse, ud fra at der skal laves en samlet 
masterplan for alle etaper af Vodskov fremtid. 

Dette på ny fremsendt fra arkitekterne m.h.p. konkret aftale – og det besluttes at fastholde den tidligere 
besluttede aftale – og samarbejdsaftalen underskrives af samlet bestyrelse og sendes til arkitekterne via 
formand Knud Larsen. 

 

Punkt 3 – Arrangement – Region Nord 



Dette er aftalt til den 10-09-2011 – aftalen er på plads. Der er indhentet P-tilladelse til grunden overfor 
hallen. Beredskabscentret har godkendt bordplan og lejlighedstilladelse søges ved politiet. 

 

Punkt 4 – TDC 

TDC har lejet cafe’en  i september 

 

Punkt 5 – Skolemad 

Der er lavet plan herfor på såvel skolens som Vodskov Hallens hjemmeside. Henning er p.t. ved at lægge 
sidste tekst ind på hjemmesiden. 

Janne Glenstrup (kok) er blevet ansat (timebasis) til at stå for skolemaden 

Der laves ansættelseskontrakter på Tina, Kit og Janne (Claus klarer dette). 

 

Referent  

Ole Christensen 

 

 

 

 

 


