
 
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2012 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Karen Lisbeth Larsen(KLL), Henrik Jørgensen(HJ), 
                  Mads Juul Jensen(MJJ) og Claus Nielsen(CN), 
 
Fraværende:   
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. “Vodskov fremtid” 

3. Aalborg kommune 

4. Foreninger i hallen 

5. Timefordeling 

6. Økonini og budget 

7. Hallen`s drift 

8. Centerlederen 

9. Vodskov Hallens Café 

10. Hallens hjemmeside 

11. Evt. 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat er godkendt og forefindes på Vodskov Hallens hjemmeside 
 

”Vodskov fremtid”: 
Møde den 22 november afholdt i Vodskov Hallens Café. 
Orientering samt beslutning til det videre forløb. 
Vi arbejder videre omkring placering af Vodskov bibliotek og Multihus. 
Multihus og Bibliotek er en del af etape 1. 
Vi afventer nye skitser fra arkitekten. 
Vi har kontakt med en fondraiser, som arbejder med at midler. 
 
 
Orientering omkring Lokale og Anlægsfonden. 
 
Fitnesscenter indgår i masterplan for ”Vodskov fremtid”. 
Der er pt. mødeaktivitet med DGI angående etablering af Foreningsfitness. 
Styregruppe for etablering af Foreningsfitness gennemgås. 
Styregruppen består af: 
Heidi Nygård 
Palle Hassing 
Gregers Juul 
Henrik Jørgensen 
Knud Larsen 
Karen Lisbeth Larsen 
 
Knud Larsen indkalder til første møde. 
 



Der arbejdes videre med financering af ”Vodskov fremtid” i relation til fonde, pengeinstitutter og 
kreditforeninger. 
 
CN /KL arbejder på forslag til Budget til Fremtid 
 

Aalborg kommune: 

Tilskudsbrev fra Aalborg Kommune modtaget  

 

Foreninger i hallen: 

Gennemgang af foreninger 

 

Skytteforening ønsker   

Ændring af klublokale. KL tager kontakt. 

Badminton ønsker at være i Hallen mandag og onsdag til 21.45. 

Ønsket imødekommes på prøvebasis. 

 

Til næste bestyrelsesmøde vil vi gerne opfordre foreningerne til at komme ”nyt fra foreningen”. 

 Vi vil opfordre foreninger til endnu engang at sætte fokus på oprydning. 

 

Timefordeling: 

 Gennemgang af timefordeling. 

Vi anmoder foreninger om at afmelde tiden, hvis man ikke bruger Hallen. 

Timefordeling tages op i januar.  

  

 

 

 

Økonomi og budget: 

Resultatopgørelse pr. 31. oktober: 45.298 kr 

 konto i Spar Nord – 59.810 kr 

  

 

 

Jonna opdaterer vedrørende lejebetaling for godkendte og ikke godkendte foreninger. 

 

Hallens drift: 

 Nyt lys i Café 

Booking system gennemgås, det er sat i gang. 

For at udnytte haltiderne optimalt er det vigtig, at brugene afmelder haltiden, hvis den ikke skal 

bruges. 

 

 

 Information om ”frivillig” hjælp til Vodskov Hallen. 

Vi vil opfordre alle der har mulighed og interesse i at bruge lidt tid og energi til hjælp i Hallen til 

at henvende sig til Jonna. Vi vil alle have antennerne ud for at skaffe hjælp til Hallen 

 



Centerlederen: 

Møde med Forsikring afholdt. Der aftales at, der laves en forsikring der gælder frivillig hjælp i 

Hallen. 

Centerlederen har ordet. Der er brug for mere personale i Hallen – der arbejdes på sagen. 

 

Vodskov Hallens Café: 

Fødevarekontrollen emnet blev ikke drøftet. 

  

Juletræ for børn i Hallen.  

Jonna havde håbet på 200 deltagere på nuværende er vi oppe på 250. 

 

Skolemad stadig stor succes. 

 

Forretningsudvalg: gennemgang af afholdt møde 

 

Hallens hjemmeside: 

MJJ og HJ hjælper til med focus på hjemmesiden. 

Opdateringer til Henning sker via CN. 

 

Diverse: 

Vodskov Samråd i Repræsentantskabet   

 

Referart fra udvidet repræsentantskabsmøde 

Den 12. november er på hjemmesiden 

  

Øvrige punkter fra sidste møde 

 

 . 

 

Næste møde: 
15. januar kl. 18.30 
  

 


