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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat godkendt og forefindes på hjemmesiden 
 

”Vodskov fremtid: 
KL orienterede om status for ”Vodskov fremtid”. 
Projektet afventer budgetforhandlingerne for 2013 i Aalborg kommune. 
Der er afholdt møde med Multihuset og arkitekt Keinicke & Overgaard udarbejder ideforslag til 
integrering af Multihuset i projektet ”Vodskov fremtid”. 
Vi møder kun positive signaler vedrørende projektet. 
 

Aalborg kommune: 

Timefordeling afklares og fremsendes snarest til Fritidsforvaltningen. 

Timeregnskab for 2011 er fremsendt til Fritidsforvaltningen. 

 

Foreninger i hallen: 

KL har modtaget foreløbig skoleplan. 

Henning Pedersen har fremsendt første forslag til timefordeling. Henning kontakter Vodskov 

Skole a.h.t. udarbejdelse af endelig timefordeling placeret på hjemmesiden. 

Efter sommerferien orienteres foreningerne/brugerne vedrørende køb i Café Vodskov Hallen. 

Jonna og Claus udarbejder orientering. 

Der arbejdes fortsat med ”rumdeler” i spillesalen. Specielt Håndbold bør kunne få glæde af en 

rumdeler. KL kontakter Håndbold for at underbygge behovet for en rumdeler. 

Vi afventer ønske om tid i spillesalen fra Aalborg Seniorsport. 

KL har fået henvendelse vedrørende Krolf. KL har foreløbigt henvist til Fritidsforvaltningen. 

 



Timefordeling: 

Håndbold har fremsendt mails til halbestyrelsen vedr. timefordeling. KL har svaret. 

Timefordeling 2012/2013 mellem Håndbold og Badminton afklaret. KL orienterer foreningerne. 

 

Økonomi og budget:: 

Overordnet ser økonomien fornuftig ud og følger forventningerne. 

Gennemgang af resultatet for Café Vodskov Hallen ved Centerleder/Jonna. 

Jonna udarbejder arbejdstidsskema for regnskabstimer/Café timer/rengøringstimer. 

Centerleder/Jonna har ansvaret for den daglige bogføring som fremsendes til Ole Dahl. 

Ole Dahl udarbejder månedlig opgørelse, som efterfølgende fremsendes til KL. 

KL er fortsat i dialog med Spar Nord vedrørende låneaftale.  

 

Hallens drift: 

Erling Larsen har kontakt til Vodskov Skole vedrørende system for daglig opfølgning af forbrug. 

Erling arbejder videre med dette tiltag. 

Erling bemærker at CO2 – føler i spillesal er defekt. 

Erling kontrollerer filter i ventilationsanlægget. 

Centerleder/Jonna gennemgår beholdning m.h.t. nyindkøb. 

Vi afventer etablering af nyt alarmsystem indtil yderligere afklaring af ”Vodskov fremtid” 

foreligger/renoveringsmuligheder. Nyt alarmsystem er behandlet og kan hurtigt implementeres. 

Opdatering af programstyring for ventilationsanlæg afventer indtil yderligere afklaring af 

”Vodskov fremtid” foreligger/renoveringsmuligheder. 

Nye informationsskærme er opsat og godkendt for fakturering. 

Frank Jensen og Henning Pedersen supplerer hinanden i brugen af info-skærme. 

CN udarbejder kort skrivelse til brugerne vedrørende start-mulighederne i informationssystemet. 

Henning videresender skrivelse til brugerne via mail. 

Steen/Spar Nord (sponsor) skal kontaktes i.f.m. etableret informationsskærmsystem. 

Henning Pedersen kontakter Vodskov Erhversforening (Jesper) i relation til etableret 

informationsskærmsystem. 

KL arbejder fortsat med ny forsikringsaftale. Aftalen mangler kun detaljegennemgang. 

 

Centerlederen: 

Jonna har færdiggjort skema for udlejningsbetingelserne/priser i Vodskov Hallen. 

Jonna ønsker udarbejdet liste for praktiske opgaver i Vodskov Hallen i relation til frivillig hjælp. 

CN opretter liste. 

 

Vodskov Hallens Café: 

Jonna arbejder videre med udviklingsmulighederne for Café Vodskov Hallen. 

Frank Jensen har udarbejdet oplæg for Caféen på hallens hjemmeside. 

Oplæg godkendt og Frank arbejder videre med samme. 

Jonna vurderer aktuelt behovet for personaleansættelser i Café Vodskov Hallen. 

Personale skal være på plads til opstart efter sommerferien. 

 

 

 

 



Hallens  hjemmeside: 

Henning Pedersen følger op m.h.t. opdatering på Vodskov Hallens hjemmeside. 

På hjemmesidens forside er der beskrivelse af Vodskov Hallens formål. 

KL ønsker beskrivelsen opdateret, således at det tydeliggøres,  

at Vodskov Hallen er hele byens hus. 

Diverse: 

CN deltager i evalueringsmøde for Limfjordsløbet. 

Vi har bl.a. forslag til øge deltagerantallet. 

KL fremsender renoveringsdokumentation for Vodskov Hallen til Erling Larsen. 

Renoveringsrapport er tidligere udarbejdet af Niras. 

Ole Wæhrenz er fortsat kontaktperson for Vodskov Hallen i relation til Facebook. 

 

Næste møde: 
Mandag den 13. august 
 

 


