
Bestyrelsesmøde 
Vodskov Hallen 

08-02-2012 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Ole Christensen. 

Ad Hoc’: Jonna Jensen, Frank Jensen 

Afbud: Poul B. Andersen 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat af 09-01-2012 godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2: Vodskov Fremtid: 

Der var den 16-01-2012 besøg fra Rådmand Thomas Kastrup Larsen. Et positivt og 

konstruktivt møde. 

KL samt Erik Sørensen var på inspirationstur til Vejen Hallerne m.h.p. 

Fittness/motionscenter. 

Bestyrelsen er stillet i udsigt at Fritids & Kulturudvalget på deres næste runde vil besøge 

Vodskov Hallen for drøftelse af Vodskov Fremtid samt eksisterende hal. 

Drøftelse af evt. møde med Svend Lindahl DGI. 

 

Punkt 3: Aalborg kommune: 

Ny model til opgørelse af stævner i Week-ends. KL. har drøftet med kontoret 

Fritidsforvaltningen hvor vi gerne vil betale bagud (pr. måned eller for 2 måneder af 

gangen) for at undgå for meget administration med efterfølgende rettelser/justeringer 

efter hvor mange timer klubberne/forbundene konkret har brugt. 

 

 



Punkt 4: Foreninger i Hallen: 

Bestyrelsen havde den 09.01.12 fællesmøde med de foreninger der benytter hallen. Der 

blev drøftet brug af cafe samt evt. retningslinjer/muligheder for timefordeling. Det aftales 

at Håndbold og Badminton laver fællesmøde. 

Bridge har ansøgt og fået tilladelse til afholdelse af sommerbridge – hvor de fortsætter 

med sommerturnering onsdage (dog ikke i juli måned). 

Skytteforeningen venter til efter 1. april 2012 med at lave ændringer i lokalet (loft m.m.) – 

hvor de er færdige indendørs og derfor har mere plads til at lave det. 

 

Punkt 5: Timefordeling: 

Som anført under punkt 4. 

 

Punkt 6: Økonomi & Budget: 

Økonomioversigt udleveret til bestyrelsen. 

Der arbejdes fortsat med udkast til budget for 2012. 

KL vil afholde møde med Ole Dahl samt revisor Michael Vilsen vedr. regnskabsopgørelse. 

 

Punkt 7: Hallens drift: 

Der er behov for gennemgang af banderne der opsættes til indefodbold – banderne er ikke 

alle brugbare og svære at opsætte. KL gennemgår sammen med tømrer. 

Ønske om at der opsættes en trappe – således det er muligt ved indgangen at komme op 

til de øverste bænke i hallen. Der er p.t. kun et meget højt trin ellers skal man helt hen til 

tidtagerbord for at have mulighed for trappeopgang. Dette drøftes og KL. drøfter mulighed 

med tømrer. 

Der skal etableres væltesikringsbeslag på begge håndboldmål (bag på målet) KL drøfter 

med tømrer (evt. kontakt til Virklund der har de godkendte beslag). 



Der er lavet aftale med Vodskovs Venner om brug af hallen 21.09.12 samt 22.09.12 til fest i 

hallen. 

Der er endvidere lavet aftaler med TDC, Limfjordsløb, cirkus, juletræ SL, Nørresundby 

Bank, samt juletræ dec. om brug af hallen/cafe/spejlsal omkring forestående 

arrangementer. 

Vodskovs Venner har ønske om at banderne i siderne i hallen fjernes for at der kan være 

flere inde til festerne. Der er lavet løst økonomisk vurdering herpå – men bestyrelsen 

beslutter at banderne fortsat skal være i hallen (de faste bander i siderne). 

Beredskabscentret har været for at tjekke alarmer – og de kan etablere og drive alarmerne 

ved en ny opsætning kr. 23.167,00 med årligt bidrag på kr. 2.921,00. I dag har Falck 

opgaven med årligt bidrag kr. 8.730,00 + stigninger siden 2009. Det besluttes at der 

arbejdes videre hermed da der vil ligge en årlig besparelse heri efter kun få år. 

Forsikringer drøftet på ny – og KL + CN tager nu en endelig samtale med 

forsikringsmægleren herom. 

 

Punkt 8: Centerlederen: 

JJ udleverede omsætningsskema for januar 2012. 

Der arbejdes p.t. med retningslinjer for leje i hallen – dels for brug af lokaler men også 

service m.m. Der er udfærdiget skema som JJ ser nærmere på. 

Det besluttes at der skal etableres håndtørrer på toiletterne i hvert omklædningsrum. CN 

drøfter med elektriker. 

Der har været møde med Park og Natur – der vil fjerne træer mellem hallens Cafe og 

boldbanerne. Endvidere drøftet mulighed for fjernelse af træer fra parkeringsplads til 

Brorsonsvej for at åbne mere for hallen. 

Der skal arbejdes på at lave en forretningsorden der beskriver den daglige drift for 

Centerlederen – ansatte. 

 

Punkt 9: Hallens hjemmeside: 

Der arbejdes fortsat med at finde den rette konstruktion for informationsskærme. 



 

Punkt 10: Diverse: 

Der skal sættes annonce i Vodskov Avis m.h.p. Generalforsamling. (har nu været i). 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 29-02-2012 kl. 16.30 i Vodskov Hallen. 

 

Referent: 

Ole Christensen 

 


