
 

Referat af bestyrelsesmødet den 25.9 2012 

Tilstede:Claus Nielsen, Jonna Jensen, Frank Jensen, Mads Juul Jensen, Knud Larsen, Karen Lisbeth Larsen 

  

1. Referatet fra sidste møde  

Godkendt 

Jens Drejer fra Volleyball indstiller Mads Juul Jensen til bestyrelsen. 

 

2. Vodskov Fremtid 

Besøg af Tina French fredag den 21.9 Hun er positiv. Vi er ikke på budget 2013.  

KL kontakter politikere. Afventer endelig budget 2013. 

Der har været kontakt med biblioteket vedrørende masterplan. 

Foreningsfitness aftalt besøg af Ruben Lundtoft 4.10 kl. 17.00 

 

3. Aalborg kommune 

 Mulighed for anskaffelse af ” Let væg ” undersøges. 

Både volleyball, badminton og gymnastikforeningen kan se muligheder i en” let væg”. 

 

4. Timefordeling. 

Gennemgang af anvendelsesgraden af Hallen. Det er vigtigt at vi bruger den halkapacitet der er. 

Karen Lisbeth tager kontakt til skolen. 

Der tages også kontakt til fodboldafdelingen med henblik på at udnytte de ledige tider 

 

5. Økonomi 

Økonomien følger fortsat budgettet. 

Knud og Claus gennemgår budgettet for opfølgning 

Resultat pr. 1.8 er afleveret.  

Kr + 46.637 – periodens resultat. 

 

6. Hallens drift 

12 armaturer til cafeen bestilles. Claus Nielsen kontakter Tommy Heby. 

Bænke til opbevaring af bolde m.m. Jonna undersøger udnyttelsesgraden inden der tages stilling. 

Bredbånd Nord - der arbejdes med en aftale. 

Vedrørende udnyttelse af Forhal til Fitness aftale med Svend Lindahl 11.10 kl. 19.00. 

Kan vi udnytte lagerrum i kælderen? Prisen på branddør undersøges. 

Højtaler virker ikke efter hensigten - Knud kontakter Lyd og Billed. 

 

7. Personale.  

Louise starter den 2.10 med 15 timer.  

 

http://www.foreningsfitness.dk/


8. Arrangementer i Hallen 

Halfesten stor succes.  

Obs på toiletforhold og garderobe til næste år. 

 

Arrangementet med Vin og ost var også en stor succes,  

Jonna deltog også og har fået mange rosende tilgkendegivelser. 

 

Skolemad er kommet godt fra start. 

Knud Larsen tager kontakt med Virklund Sport med henblik på at få lavet et  

”serviceeftersyn ” af Hallen. 

 

Næste møde  

30.10 kl. 20 - 22 

 


