
 
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 15 maj 2012 kl 16.30 
 
Indkaldte Karen Lisbeth Larsen (KLL)  Knud Larsen(KL),  Claus Nielsen(CN), 
                  Erling Larsen (EL) 
Muligvis  : Jonna D Jensen (JDN)  Frank  Jensen (FJ) 
 
Fraværende:Erling Larsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Økonomi og Drift 

3. Hallens Drift 

4. Foreninger i hallen  -Timefordeling 

5. Centerlederen 

6. Vodskov Hallens Cafe 

7. Foreninger I Hallen 

8. Aalborg Kommune 

9. Vodskov Fremtid 

10. Hallen`s  hjemmeside 

11. Informationssærme 

12. Evt. 
 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referatet godkendt 
 
 

Økonomi og budget 
 (Vi har ikke fået alle talene fra Ole Dahl). 
Jonna betaler og sender alle regninger. 
Jonna laver daglig bogføring og sender den det til Ole Dahl. 
Ole Dahl laver månedlig opgørelse som sendes til Knud. 
Vi arbejder på at ansætte ekstra personale til Hallen ( rengøring og  selvstændig medarbejder i 
cafeen ). Jonna laver stillingsopslag. 
 
Kassebeholdning gennemgåes --- Diskussion vedrørende driftsoverskud i cafeen. 
Jonna laver opdatering af arbejdstimeskema, hvor Jonna opgør rengøringstimer / 
regnskabstimer/ cafétimer. 
 

 

 

Vodskov Hallens café 

Nye tiltag : skolemad efter ferien. 

Vi arbejder på at tilbyde mad til Vodskovs ældre beboere. 

 

 



 

Foreninger i hallen: 

  - Timefordeling 

KL møde med Kim Malthe Skinbjerg 29.5. 

 

 

Claus: timefordelingsmødet med Håndbold er varskoet. Efter mødet med Håndboldafdelingen 

kontaktes  øvrige foreninger. 

 

 

 

 

  

Hallens  hjemmeside: 

Frank kommer med oplæg. 

Prislisten er ikke ajourført. 

Skabelonen opdateres, med henblik på Hallens kan benyttes i forbindelse  med arrangementer 

hvor mad  er iblandet. 

Skabelonen drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsskærme 

Er sat i gang. Den findes på nettet. 

Frank sender et Link. 

Grafikeren har lavet sit arbejde. Senest mandag skulle den være teknisk færdig. 

Skærmen sættes op mandag formiddag. 

Claus skriver til Hallens brugere for at informere  om ” skærmens muligheder”. 

 

Frank er tovholder 

 

Diverse: 

Ventilationsprogram: Claus tager en snak med Erling Larsen med henblik på få revurderet 

vores ventilationsprogram ( Nordjysk Energiteknik) 

 

Næste møde: 13-06  16.30 – 19.00  M.S 

 


