
 
 
 
Vodskov Hallen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2012. 
 
Der var fremmødt 23 personer til generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsesformand Knud Larsen bød velkommen og foreslog Ole Wæhrens som 
generalforsamlingens dirigent, som herefter guidede forsamlingen igennem aftenens dagsorden 

efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsens beretning: 

Knud Larsen aflagde bestyrelsens beretning, som indeholdt følgende elementer: 
Hallens brugere har udnyttet tildelte timer på en tilfredsstillende måde. 
Aktiviteterne omfatter i dag Badminton, Håndbold, Fodbold, Volleyball, Skytteforeningen, 

Gymnastik samt floorball. 
Boldspilsalen er fuldt udlejet og der er god trænings- og stævneaktivitet. 
Der er aktiviteter, som har venteliste. 

Desuden har de tunge rytmer fra Zumba kunne høres fra Spejlsalen. 
Bridge og Banko-holdet har også haft deres ugentlige arrangementer, ligesom Aalborg Senior 

sport har haft timer i hallen. 
Vodskov skole har naturligt fortsat aktiviter i hallen. 
Det blev pointeret, at foreninger og klubber selv har ansvaret for håndtering af nødvendige 

redskaber. Der blev desuden opfordret til, at trænerne gennemgår lokaler og omklædningsrum efter 
endt træning, så tingene er i orden til de efterfølgende brugere. 
Dette er også gældende for Vodskov skole. 

Endvidere er det vigtigt at få meddelt aflysning af træning, stævne m.m. til centerlederen, så andre 
kan få glæde af de fri lokaler. 
Halbestyrelsen har arbejdet med timefordeling til foreningerne og dette emne fortsætter i 2012 med 

bl.a. snarligt møde med Fritidsforvaltningen i Aalborg kommune. 
I relation til brug af boldspilsalen er der gennemført analyse via kameraopsætning i efteråret 2011. 
Det er oplyst, at analysen ser positiv ud for vort vedkommende. Analyseresultatet kan ses på 

Vodskov hallens hjemmeside. 
Endvidere har der været mange arrangementer i Vodskov Hallens nye cafe´ samt Spejlsal. 
Arrangementerne spænder fra informationsmøder til børnefødselsdage og juletræ. 

”Vodskov Venner” har arrangeret fest med 500 glade deltagere og arrangement for 2012 er 
planlagt. 
Af større arrangementer kan også nævnes Borgermøde ved Region Nord med 275 deltagere. 

Vodskov Hallen har sammen med Vodskov Samråd indledt et tættere samarbejde med 
Limfjordsløbskommiteen. 

 
Vodskov Hallen overtog pr. 1. marts driften af Cafe´ Vodskov Hallen efter Tina Rankenberg Kjær, som 
havde søgt andre udfordringer.Tak til Tina for indsatsen. 

Cafe´ Vodskov Hallen har indledt et samarbejde med Vodskov skole om Sund skolemad. 
7.-8.og 9. klasserne gæster hver dag Cafeén i det store frikarter. Eleverne gør desuden brug af 
fodboldspil i forhallen samt boldspilsalen. 

Ordningen fungerer positivt under ansvar fra eleverne. 
Desuden tilbyder Cafe´ Vodskov Hallen nu sundere varmt mad onsdag og torsdag. 
Det er også muligt at købe håndmadder og sandwich hver formiddag på hverdage. 

 
Der kan i 2011 konstateres et kraftigt stigende aktivitestniveau for Cafe´ Vodskov Hallen, 
boldspilsal, spejlsal og Vodskov Hallen generelt. 

 



Det har været nødvendigt med flere renoverings-/reparationsopgaver 
Der er foretaget reparation af kloaksystem på begge sider af Vodskov Hallen. 
Defekt kloaksystem havde medført vandskade i møderum for Håndbold, som selv deltog i 

reparationsarbejdet. 
Bander til fodbold er gennemgået og repareret. 

Skytteforeningen har fået bevilliget materialer til nyt loft samt maling af vægge.  
Hoveddøren til Vodskov Hallen er nu forsynet med automatisk åbne/lukke funktion styret via 
tidsindstilling. 

Tænd/slukke funktion er udført for belysning m.h.p. effektbesparelse 
Der er foretaget oprydning i bevoksning mellem sportspladsen og Vodskov Hallen. 
Der er etableret gratis internet forbindelse og computer står til fri afbenyttelse i Cafeén. 

Der er skiftet leverandør af telefon-/internet forbindelse. 
Der er skiftet leverandør af vedligehold/rensning af måtter i forhal  
 

Af nye tiltag kan nævnes: 
Etablering af område i forhal for leg og bevægelse. Der samarbejdes med DGI om dette. 
Etablering af informationssystem via 2 stk. informationsskærme. 

Der er nedsat et udvalg i.f.m. denne opgave, som forventer informationssystemet i drift efter 
sommerferien. 
Der arbejdes pt. på at forny forsikringsaftale med forsikringsmægler. 

Der arbejdes også med nyt alarmeringssystem, som endvidere skal reducere omkostning- erne 
for samme. 
Der arbejdes med planer for etablering af terrasse med borde og bænke ved Cafeén. 

Organisatorisk skal der udarbejdes en Virksomhedsplan og det er tanken at oprette et egentlig 
forretningsudvalg. 

De mange nye aktiviteter og opgaver nødvendiggør dette tiltag. 
 
Jonna Dam Jensen er ansat som Centerleder pr. 1. januar 2012. 

Jonna har rigtig god opbakning fra hele familien og det drager Vodskov Hallen fordel af. 
Vi ønsker velkommen til hele familien. 
Jonna har fungeret flot mellem alle aktiviteterne ligesom hun allerede har indført flere tiltag i 

Cafe´ Vodskov Hallen. 
Der er tilknyttet yderligere hjælp til Cafe´ Vodskov Hallen med Mia Steen Øland som assistent. 
Der er tale om en timelønnet tidsbegrænset stilling. 

Periodisk har Jonna mulighed for at benytte flere hjælpere i.f.m. stævner og andre aktiviteter. 
 
Projektet ”Vodskov fremtid” har i 2011 krævet mange ressourcer i.f.m. utallige møder. 

Der er afholdt møder med embedsmænd for Aalborg kommune. 
Der er afholdt møde med repræsentanter for Lokale og Anlægsfonden. 
Der er afholdt møder med Søren Kastrup Larsen/Sundhed og Bæredygtig Udvikling. 

Der forestår møde med Anne Dorte Krogh den 21. marts/Skole og Kulturforvaltningen. 
Der forestår møde med Folkeoplysningsudvalget den 10. april 

Ved afholdte møder kan det konstateres, at vi mødes med positive bemærkninger. 
Der er nu udarbejdet et samlet Kompendium for ”Vodskov fremtid”. (se hjemmeside) 
 

 
Vodskov Hallen er begunstiget af sponsorer og har i 2011 fået midler fra: 
Spar Nord Fonden 

Dronninglund Sparekasse 
Bredbånd Nord  
Vodskov Samråd 

Endvidere modtaget midler fra Aalborg kommune til udarbejdelse af Kompendium. 
 



Knud Larsen takkede til sidst alle der har ydet en indsats for Vodskov Hallen i 2011. 
Jonna, Frank, Mia og hjælpere til driften af Vodskov Hallen 
Ole Dahl og Michael Vilsen for arbejde med økonomien 

Repræsentantskabet for tillid og opbakning 
Foreninger og bestyrelseskolleger  

Godt samarbejde med Vodskov Skole 
Personale ved Kultur og Fritid Aalborg kommune 
Involverede personer i ”Vodskov fremtid” 

Erling Larsen for opfølgning på forbrug i Vodskov hallen 
 (specielt til Poul B. Andersen, som udtræder af halbestyrelsen) 
Vodskov Avis for godt samarbejde 

Knud Larsen konkluderede, at 2011 har slået alle rekorder i antal møder og tidsforbrug. 
 
Regnskab: 

Ole Dahl redegjorde for regnskabet som fremviste et mindre underskud på kr. 5.000 
Knud Larsen bemærkede til regnskabet, at der har været extraordinære personaleudgifter  
bl.a. til opstart af Vodskov Hallen Cafe´ samt skolemadsordningen. 

Der tilbagebetales løbende på 2 stk. lån ved Aalborg Kommune i.f.m. energiforbedringer. 
Regnskabsresultatet er tilfredsstillende set i lyset af de mange igangsatte aktiviteter og 
investeringer. 

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. 
 
Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet: 
Knud Larsen blev genvalgt på generalforsamlingen 
 

Følgende på valg/udpeget af de respektive foreninger/skole: 
Kim M Skinbjerg, Vodskov skole 
Karen Lisbeth Larsen, Vodskov skole 

Louise Pedersen, Vodskov Skytteforening 
Ole Christensen (midlertidig), Vodskov Idrætsforening 
Claus Nielsen, Vodskov Badminton Klub 

Helle Christensen, Vodskov Volleyball 
Helle Brinkmann, Vodskov Gymnastikforening 
Peter Nielsen (valgt på generalforsamlingen) 

 
Valg af revisor: 
Michael Vilsen blev genvalgt til revisor 

 
Evt.: 

Ingen yderligere bemærkninger, spørgsmål eller kommentarer 
 
 

 
 

Læs også artikel i Vodskov Avis. 
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