
 
                                                        Vodskov Hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2012 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Claus Nielsen(CN) 
 
Fraværende: Karen Lisbeth Larsen(KLL) 
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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: 

Timefordelingsplan er fremsendt til Fritidsforvaltningen. 

Timeregnskab for 2011 er fremsendt til Fritidsforvaltningen. 

 

Foreninger i hallen: 

Info-møde for brugerne af Vodskov Hallen afholdes mandag den 27. August. 

Jonna formidler invitation til brugerne via Henning. 

Efter info-møde diskuteres sponsorskilte/infoskærme med de relevante foreninger. 

CN varskoer foreningerne. 

Brugen af rumdeler i spillesalen diskuteres på info-mødet med foreningerne. 

Gymnastikforeningen har afmeldt Zumba i Vodskov Hallen. 

 



 

Timefordeling: 

Seniorsport er tildelt tid i spillesalen. 

Timefordelingsplan for Vodskov Skole godkendt. 

KL har rokeret timefordeling således, at Badminton fastholder den tidlige træningstid om 

onsdagen.  

Vedrørende timefordeling i Vodskov Hallen henvises til hallens hjemmeside. 

 

Økonomi og budget:: 

Overordnet ser økonomien fornuftig ud og følger budgettet. 

Vi har modtaget ½ årlig regnskabsrapport 

Spar Nord lån afventer videre behandling.  

 

Hallens drift: 

KL afklarer yderligere vedrørende forsikringsforhold. 

Billeder og tekstdel i relation til forsikring ligger på computer. Jonna opdaterer. 

Nye infoskærme skal angive placering af hjertestartere i Vodskov by.  

Frank arbejder med ideen. 

CN kontakter Spar Nord m.h.p. yderlig udvikling af spot på info-skærme. 

Søgning efter frivillig hjælp til mindre praktiske opgaver diskuteres på info-møde. 

 

Centerlederen: 

Jonna arbejder med udarbejdelse af ansættelsesaftaler for personale 

 

Vodskov Hallens Café: 

Opdatering på Vodskov Hallens hjemmeside mangler kun detaljer. 

Frank arbejder med emnet. 

 

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: 

Lidrapport fra TDC skal opdateres/vurderes 

Møde med Vodskov Venner mandag den 20. August. CN formidler møde. 

LOF er tildelt tid i Spejlsalen til Zumba 

Instruktør er tildelt tid i spejlsalen til Zumba 

VMCC afholder cykelløb fra Vodskov Hallen søndag den 19. august 

 

Næste møde: 
Aftales senere 
 

 


