
Vodskov Hallen 
Bestyrelsesmøde 

26-10-2011 
 

Deltagere: Knud Larsen, Poul B. Andersen, Ole Christensen - Udenfor bestyrelsen: Jonna og Frank, 

Erling Larsen 

Fraværende: Claus Nielsen 

 

Punkt 1 – Godkendelse af seneste referat: 

Referatet af 12.10.11 godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid: 

Repræsentantskabsmødet holdes som planlagt den 14.11.11 kl. 20.00 – her vil Arkitekterne 

Keinicke og Overgaard være tilstede for at gennemgå masterplanen for udvidelse af hallen. 

Øvrige interessenter for Vodskov Fremtid (repr. for klubber m.m.) inviteres tillige. Der vil blive 

afholdt fælles spisning fra kl. 19.00 – med mødestart kl. 20.00. (KL drøfter med Jens Drejer m.h.p. 

indkaldelse). 

KL. orienterede om, at han har haft møde med næstformand i skole/kulturudvalget Mads Sølver 

Pedersen, omkring Vodskov Fremtid. Det var KL’s opfattelse fra mødet at vi er på rigtig vej – Hallen 

bør efterfølgende lave et kompendium hvor vi samler op på det samlede materiale omkring 

Vodskov Fremtid. 

Omkring Fysioterapi – er der endnu ikke nogen nærmere afklaring – KL. vil drøfte med fys.. 

 

Punkt 3 – Aalborg Kommune: 

KL. orienterede om, at han har sendt ”rykker” til kommunen vedr. nærmere svar omkring den nye 

egenbetaling på de ca. 10.000,00 pr. år for hallen (mindre driftstilskud). Afventes fortsat. 

 

Punkt 4 – Foreninger i hallen: 

Håndbolds klublokale er nu færdigt – malet + nyt tæppe. 



Skytteforeningen har ansøgt om renovering af deres lokale med bla. nye lofter. De vil gerne selv 

lave arbejdet blot de kan få materialer betalt. Der afventes prisoverslag på materialer. 

Omkring evt. andre møbler til lokalet – da de er meget famle og slidte – undersøges hvorvidt der 

er møbler på kommunens lager der kan overtages. 

Omkring lejede lokaler (hal – spejlsal – cafe – klublokaler) skal de der bruger lokalerne midt på 

dagen, hvor der kommer andre efterfølgende – rydde op/feje lokalet inden næste brugere 

kommer. 

Der er konkret lavet aftale med Bridge mandagshold – hvor de fejer efter brug, samt lukker for 

varme og åbner vinduer inden de næste kommer. Til gengæld møder de frem til et lokale der er 

rengjort + åbnet for varmen. 

Vedr. brug af hal i Efterårsferie – Vinterferie – skal klubberne fremover tilmelde sig – i forhold til 

brug i disse uger (hverdage) da der kan være faste stævner i week-ender. Dette for at imødegå at 

vi står med  en tom eller delvis tom hal samtidig med fremmødt personale. 

Mellem jul & nytår er som udgangspunkt lukket for alm. træning – her kan der søges om 

afholdelse af forskellige arrangementer/stævner m.m.. 

Kamera jf. tidl. referater – opsættes i hallen den 08.11.11 kl. 11.00 og skal køre i en uge. (Erling L 

vil være tilstede ved opsætning). 

 

Punkt 5 – timefordeling: 

KL. arbejder fortsat på at få et Inspirationsudvalg op at stå m.h.p. fremtidig timefordeling. 

 

Punkt 6 – Økonomi & Budget: 

Spar Nord arbejder p.t. på at få vores ansøgning om kassekredit godkendt. 

 

Punkt 7 – Hallens drift: 

Vedr. reklameskilte i hallen: De klubber der er omfattet af skilteordningen skal sikre at der ikke er 

huller i hallen – ellers vil hallen selv fylde disse (da det ikke ser godt ud). Samtidig må klubberne 

give en klar melding på om de vil blive i ordningen – ønsker de ikke det med det arbejde/aftaler 

der er forbundet hermed kan de ikke være med. 



Det er besluttet at den store kopimaskine i Cafe – skal ud. Da det officielt er håndbolds maskine 

undersøges om de vil have den ned i deres klublokale (OC afklarer med håndbold). Kopiering 

fremover i hallen kan ske ved forespørgsel til Caféen hvor der kan tages max. 5 kopier. Alt 

derudover må foregå andet sted. 

KL. orienterede om, at han har bestilt el-låse til fordøren ud fra vores billigste overslag (tidl. ref.). 

Der er tillige bestilt nye måtter ved Berendsen – til forhal (ved indgangen) – bliver skiftet i 

sommerhalvår 1 gang om måneden – mens vinterhalvåret er 1 gang om ugen. 

Hallen har nu selv overtaget låsesystemet til hallens døre. Udlånes nøgler til noget i hallen – sker 

det kun mod underskrift på udlånserklæring – Centerleder styrer dette. 

Nyt kasseapparat er sat i gang – DK-terminal er hastebestilt. Kan tage dankort/Visa samt debitkort. 

Stofanet opsagt i hallen – overgået til bredbånd Nord – Den store pakke tages ind (tidl. havde vi 

svarende til ekstra pakken). 

Fastnet telefon opsiges og overgår til IP-telefon via Bredbånd Nord. 

Der søges p.t. øl/spiritusbevilling A til Caféen. Bestyrelsen søger hvor Jonna indgår som ansvarlig 

herfor. 

 

Punkt 8 – Halinspektøren: 

Jonna oplyste at den skolemadsordning er kommet rigtig godt i gang – der har været mange i 

Caféen til skolemad og der har allerede været et mersalg – ligesom der i Caféen er oplevet et godt 

flow i forbindelse med salget. 

Jonna forespørger om muligheden for at hun selv sætter nogle møbler i forhallen ved de 2 store 

vinduespartier (der er tale om gl. møbler uden udgift for hallen) – Bestyrelsen siger OK herfor som 

en forsøgsordning. 

Der drøftes omkring muligheden for hjælp ved forskellige arrangementer fra klubberne. (OC 

drøfter med håndbold hvordan deres hjælp evt. kan indgå – ligesom der så skal være en 

kontaktperson fra håndbold). 

Sundhedskonference den 08.11.11 i Vester Hassing – KL deltager (evt. CN). 

 

Punkt 9 – Hallens hjemmeside: 

Intet nyt 



 

Punkt 10 – diverse: 

Intet nyt. 

 

Referent: Ole Christensen 

 

 

 

 

 


