
Bestyrelsesmøde 
Vodskov Hallen 

29-02-2012 
 

Deltagere: Knud Larsen, Poul B. Andersen, Claus Nielsen og Ole Christensen 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra mødet den 08.02.12 godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2 – Vodskov Fremtid: 

Der er aftalt møde med Lokale og Anlægsfonden samt Erik Kristensen fra Fritidsforvaltningen den 

01.03.12 kl. 16.00. KL + CN deltager fra bestyrelsen. 

Der er endvidere aftalt møde med Rådmand Anne-Dorthe Krogh fra Fritidsforvaltningen den 

21.03.12 kl. 11.30. 

 

Punkt 3 – Aalborg Kommune: 

Intet nyt – se under punktet Vodskov Fremtid. 

 

Punkt 4 – Foreninger i Hallen: 

Intet nyt 

 

Punkt 5 – Timefordeling: 

Det aftales, at det er vigtigt at vi kommer i gang så hurtigt som muligt – så der bliver tid til de 

drøftelser der måtte komme. Det er tidligere aftalt at Batminton og Håndbold drøfter først. CN 

tager initiativ hertil. 

 

Punkt 6 – Økonomi og Budget: 

Udkast til regnskab gennemgået – KL. drøfter enkelte punkter med regnskabsfører/revisor. 



Punkt 7 – Hallens drift: 

Tømrer har nu gennemgået og repareret banderne (indefodbold) så de igen er klar til brug. 

Park & Natur har ryddet/renset læbæltet over mod skolens fodboldbaner. Særdeles positivt – det 

har allerede nu givet mere lys i hallens Cafe. 

Væltesikringsbeslag til håndboldmålene er nu modtaget fra Virklund. Tømrer laver enkelte 

justeringer og sætter på målene. Brugerne af hallen (klubberne + skolen) skal orienteres herom – 

samt omkring oprydning generelt efter brug af hallen.  

Der er nu opsat en PC’er i Cafe’en – til fri benyttelse af hallens gæster. Kan gå på nettet. 

Hallens fondats gennemgås inden generalforsamlingen – OC gennemgår denne. 

Ønske om ”skillevæg” til at sættes op i hallen – således hallen kan opdeles i 2 rum enten til brug 

for fx 2 sportsgrene under træning eller ved arrangementer i hallen, hvor ikke hele hallen bruges. 

Muligheden herfor undersøges evt. ved kommunen. 

 

Punkt 8 – Centerlederen: 

Midterkonsollen i salgsområdet – flyttes til væg mod vest. I stedet opsættes et kogekar i midten. 

Hylde i ”hundegården/lageret” faldet ned – ny opsættes. 

Cafe’en har fået et reklameskilt op i hallen – i hallens farver Hvid/grøn. Hallen betaler for skiltet. 

 

Punkt 9 – Hallens hjemmeside 

Intet nyt 

 

Punkt 10 – Diverse 

Intet nyt 

 

Referent: Ole Christensen 

 


