
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Vodskov Hallen den 11.4.2012 
 

Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen og Karen Lisbeth Larsen 

 
Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde:  
 Referat godkendt uden kommentarer.  

 
Beretning fra generalforsamling 
Ligger på hjemmesiden. 

 
Arbejdets opgaver i bestyrelsen 
 Formand: Knud Larsen 

 Næstformand: Claus Nielsen 
 Sekretær: Karen Lisbeth Larsen 

 
Forretningsudvalg  
Knud Larsen 

Claus Nielsen 
Jonna 
Frank 

 
Der aftales at holde 8 bestyrelsesmøder om året 
Forretningsudvalget mødes hver 14. dag 

 
Energi og praktiske opgaver 
Erling Larsen 

 
Vodskov Fremtid 
Knud Larsen 

Claus Nielsen 
Lars Kjeldgaard 

Erik Sørensen 
Ole Wæhrens 
Morten Wæhrens 

Kim Malte Skinbjerg 
 
Informationsskærme udvalg 

Frank Jensen 
Ole Wæhrens 
Henning Pedersen 

Claus Nielsen 
 
Webmaster Hjemmeside 

Henning Pedersen 
 
Facebook 

Ole Wæhrens 

generalforsamling19032012.pdf


 

Punkt 2 – Økonomi 
KL orienterede om arbejdskapital. 
Der arbejdes med opdatering af nyt bogføringssystem. 

KL kontakter Ole Dahl vedr. nyt økonomiskema. 
Der er afholdt møde med Trine og Mikael Vilsen om nyt bogføringssystem, der på sigt kan gøre bogføring 
lettere. 

 
Punkt 3 - Forretningsudvalgsmøde 26. marts 
  
KL informerede om mødet. 
 
Tilsted Jonna – Frank – KL 
 
Jonna justerer udlejningsskema. 
 
Udlejning til Nøvling og Åbybro Cup. 
 
KL. afholder møde med Ole Dahl omkring økonomiskema til 2012 samt fordeling af arbejdsopgaver 
  
Der er en travhed i Caféen, som fortsat er under udvikling. 
 
Punkt 4 – Centerleder 
Bilag til ansættelseskontrakt drøftes. 

Køkkenmedhjælp har sidste arbejdsdag, som aftalt i kontrakt, med udgangen af april 
 
Punkt 5 – Hallens drift 

 
Køb af informationsskærme:Spar Nord Fonden er sponsor i samarbejde med Vodskov Samråd. 
Installation til informationsskærme er udført. Vi forventer skærmene er monteret i april måned. 

Derefter arbejder udvalget med opgaven og forventer det er køreklar efter sommerferien. 
Forhallen er udvalgt som pilotprojekt i DGI regi. Bestyrelsen tager det op på næste møde. 

Målet er at skabe ”liv i forhallen”. 
Hammer Bakker Runers har fået 2 skabe + 1 lokale. 
Der er lavet en aftale således at HBR kan bruge Hallen i sommerperioden, de har fået udleveret nøgler som 

kan bruges til lokale og skabe. 
Claus har kontakt til øvrige foreninger vedr. ”Nye nøgler”. 
Rydning af træer mod vest + indkøb af 3 bænkesæt modtages positivt. 

Vi har modtaget om nyt system vedr. alarm og dørstyring. Tages op til vurdering. 
Der arbejdes med aftale vedr. forsikringer, det er en stor post og den vil vi gerne nedbringe. 
 

Punkt 6 – Vodskov fremtid 
KL orienterede om besøg af skole og kulturudvalget. Vores projekt blev positivt omtalt. 
Vi afventer opdatering af tegninger vedrørende Multihus og Bibliotek. 

 
Punkt 7 - Timefordeling 
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
Vi har fået tilbud om ”rumopdeler dug ” på wiretræk fra Virklund Sport. 
Tilbuddet evalueres. 

 
Punkt 8 - Foreninger i Hallen 

Gymnastikforeningen har ansøgt om tid i Hallen. Punktet drøftes på næste møde. 
 



 

Punkt 9 - Aalborg Kommune 
 
Vi har haft en drøftelse med folk fra Aalborg Kommune i relation til den 14 dages kameraoptagelse og de 

tegn optagelserne viste. 
Formålet med mødet var at komme med forslag til øget aktivitet i Hallen. 
 

Jonna skal sende kvartalsvis opgørelse vedr. ekstra tid og stævner i Hallen til Fritidsforvaltningen. 
 
Punkt 10 - Hallens hjemmeside 

Foreningerne opfordres til at bruge hjemmesiden. Webmaster modtager gerne indlæg. 
Sidste nye skitser vedr. Vodskov Fremtid er på Hjemmesiden 
 

Punkt 11 - evt 
 

Limfjordsløbet. 
Vi samarbejder med Limfjords kommiteen. I samarbejdet indgår også Vodskov Samråd ved Søren Brinkman 
 

Næste møde/r 
 
15.5.2012 kl. 16.30 

19.6.2012 kl. 16.30 
 
Referent: Karen Lisbeth Larsen 

mailto:webmaster@vodskovhallen.dk
http://www.vodskovhallen.dk/fremtid.html


  
 
  


