
Bestyrelsesmøde 
Vodskov Hallen 

09-01-2012 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Poul B. Andersen, Ole Christensen 

Ad’ hoc: Centerleder Jonna Jensen, Frank Jensen 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmødet den 07.12.11 godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid 

KL + CN var den 21.12.11 til møde med Fritidsforvaltningen – hvor Masterplanen samt vores ide til 

renovering af eksisterende hal blev drøftet. Mødet var positivt – vi bør arbejde videre med vores 

første del af planen (som tidl. er gennemgået med repræsentantskabet). Dog bør vi i første 

omgang undlade renovering af eksisterende hal, da bør adskilles fra nye projekt – og søges hjem 

særskilt. 

KL. har lavet aftale med rådmand for Sundhed & Bæredygtig kommune Thomas Kastrup Larsen om 

et møde med bestyrelsen i Vodskov Hallen den 16.01.12 kl. 15.00 omkring vores halprojekt. 

KL + CN, samt Erik Sørensen tager 11.01.12 til Vejen Hallerne for inspiration omkring fitness og 

motionscenter. 

 

Punkt 3 – Aalborg kommune 

Se under punktet Vodskov Fremtid. 

 

Punkt 4 – Foreninger i Hallen 

Senere samme dag afholdes møde med repræsentanter for hallen brugere – omkring Cafe, daglige 

gang i hallen samt fremtidig timefordeling. De fleste brugere har givet tilsagn om at deltage – 

hvilket er positivt. 

Hallen har tidligere modtaget besked fra Aalborg kommune – samt sendt brev til hallens brugere – 

omkring nye regler for leje af hal i week-enderne (ved stævner). Der har tidligere ikke været udgift 



for brugerne til stævner, men fra 01.01.12 skal alle brugere af haller i Aalborg kommune også 

betale halleje for timeforbruget ved stævner i week-ender. Det hallen får ind i leje for week-ender 

vil blive modregnet i hallens driftstilskud fra kommunen. Der skal laves en beregningsmodel herfor 

– hvordan brugerne skal betale (evt. hver eller hver anden måned). 

 

Punkt 5 – Timefordeling 

Under drøftelse med brugerne – jf.  punkt 4. 

 

Punkt 6 – Økonomi & Budget 

Kontoudtog fra Banken udleveres til bestyrelsen til gennemgang. 

KL + CN har lavet første udkast til budget for 2012 – men vi afventer udkast til regnskab for 2011 

inden endelig budget kan lægges. 

 

Punkt 7 – Hallens drift 

Kl. har set vores Falckabonnement igennem – og denne forlænges, dog tages en sundhedsdel ud 

heraf. 

Vedr. forsikring skal der snarest være nyt møde med forsikringsagent. 

Der skal laves ansættelseskontrakter på Mia samt Jørgen der hjælper ved behov. Frank har lavet 

udkast herpå. 

 

Punkt 8 – Centerlederen 

JJ udleverer omsætningsskema for dec. for gennemgang. 

Mia er blevet ansat (i foreløbig 4 måneder) i en kombinationsstilling Køkken/Cafe/Rengøring på 32 

timer om ugen – Velkommen til Mia. 

Der har været afholdt ”juletræ” i Hallen den 28.12.11 – et arrangement der forløb godt. 

JJ oplyser, at hun vil holde åbent på hverdage fra 09.30 m.h.p. salg af boller/smørrebrød. 

Endvidere vil hun køre dagens ret som hidtil om torsdagen kl. 17.00 – 19.00 samt som noget nyt 

hver tirsdag 17.00 – 19.00 arrangement med stegt flæsk og persillesovs hvor alle kan komme i 



hallen og spise eller tage med hjem. JJ finder pris herfor. Det aftales at JJ og Mia indkalder Frank 

fra Vodskov Avis m.h.p notat herom. 

JJ oplyser at flere vandhaner i omklædning/toiletter er svære at åbne/lukke samt drypper. CN 

drøfter med VVS. 

JJ oplyser, at der bruges alt for mange papirhåndklæder – de flyder ofte over alt i 

omklædningsrum/i toiletter – Det aftales at JJ drøfter med Olf Stadsing om priser for håndtørrer 

(varmluft). 

Lysfølerne der er kommet i forhallen står ikke godt i forhold til trappenedgangene til hallen hvor 

der bliver meget mørkt inden lyset tændes. CN drøfter med elektriker. 

 

Punkt 9 – Hallens hjemmeside 

Intet nyt. 

 

Punkt 10 – Diverse 

Intet nyt. 

 

Referent: Ole Christensen 

 


