
 
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 
 
Deltagere: Knud Larsen(KL), Karen Lisbeth Larsen(KLL), Henrik Jørgensen(HJ), 
                  Mads Juul Jensen(MJJ) og Claus Nielsen(CN), 
 
Fraværende: Karen Lisbeth Larsen 
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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat er godkendt og forefindes på Vodskov Hallens hjemmeside 
 

”Vodskov fremtid”: 
KL orienterede fra netop afholdt møde med Aalborg Kommune. 
Mødet omhandlede økonomi i relation til de 2 x 3 millioner der er budgetsat i 2013/2014. 
Emnerne Multihus samt Bibliotek blev diskuteret på baggrund af politisk beslutning om at 
placere disse ved Vodskov Hallen integreret i ”Vodskov fremtid”. 
Næste trin i dette forløb er planlagt møde med arkitekterne fra Keinecke & Overgaard. 
  
Der udarbejdes ansøgning til Lokale og Anlægsfonden etape 1. i.h.t. masterplan. 
Fritidsforvaltning er behjælpelig med denne opgave. 
Lokale og Anlægsfonden kommer på besøg i.f.m. projektet i januar 2013. 
 
Fitnesscenter indgår i masterplan for ”Vodskov fremtid”. 
Der er pt. mødeaktivitet med DGI angående etablering af Foreningsfitness. 
CN udarbejder mødereferat/orientering til foreningerne med henblik på at danne en 
styregruppe for etablering af Foreningsfitness. 
 
Der arbejdes videre med financering af ”Vodskov fremtid” i relation til fonde, pengeinstitutter og 
kreditforeninger. 
 

Aalborg kommune: 

Punktet udsat til næste møde 

 

Foreninger i hallen: 

Punktet udsat til næste møde 



Timefordeling: 

Punktet udsat til næste møde 

Økonomi og budget:: 

Resultatopgørelse pr. 30.september udgør kr. 84.000- 

Resultatet er kun vejledende, idet en del indtægter og omkostninger ikke er indregnet. 

 

Jonna håndterer faktura og fremsender til Ole Dahl. 

 

Jonna opdaterer vedrørende lejebetaling for godkendte og ikke godkendte foreninger. 

 

Hallens drift: 

Timer for rengøring blev diskuteret. 

Den nuværende plan for rengøring fastholdes. 

Rengøringstidspunkter opdateres som vanligt på tavle i de enkelte rum. 

 

Jonna/Henning har udarbejdet ”simpelt” bookingsystem for ledige timer. 

Der arbejdes stadig med systemet og ”markedsføring”. 

Det er vigtigt med tilbagemelding fra foreninger, såfremt der forefindes ledige timer eller aflyste 

arrangementer. 

 

Information om ”frivillig” hjælp til Vodskov Hallen forventes snarest. 

 

Centerlederen: 

Jonna overvejer personalesammensætningen fremadrettet for Vodskov Hallen. 

Diverse muligheder overvejes i.f.t. nødvendige timer i Café Vodskov Hallen. 

 

Der er aftalt møde mellem forsikringsagent og Jonna for uddybende information. 

 

Café Vodskov Hallen: 

Fødevarekontrollen har været på besøg. 

Der skal foretages nogle få justeringer i køkkenet. 

 

Jonna arbejder med at arrangere ”Juletræ for byens børn”. 

Arrangementet skal omtales i Vodskov Avis/Jonna afklarer. 

Arrangementet bliver med stort juletræ, musik og traditionel nissemand/godteposer. 

Foreningerne kan bidrage med boder. 

Jonna arbejder med at skaffe sponsorer for arrangementet. 

 

Café Vodskov Hallen har startet leverance af skolemad til Vestbjerg skole. 

 

Hallens hjemmeside: 

MJJ og HJ hjælper til med focus på hjemmesiden. 

Opdateringer til Henning sker via CN. 

 

Diverse: 

KL har forslag til repræsentation i Repræsentantskabet. 



Vodskov Samråd og ”Byen” bør indgå i Repræsentantskabet. 

Emnet viderebehandles. 

 

 

Der er indkaldt til Repræsentantskabsmøde den 12. november. 

Mødet er udvidet med relevante personer i relation til ”Vodskov fremtid”: 

 

 

Bestyrelsesmødet blev afkortet p.g.a. møde med DGI umiddelbart op til bestyrelsesmødet. 

Derfor er visse punkter udsat til næste møde ligesom enkelte punkter ikke er fuldt behandlet. 

 

Næste møde: 
Altales senere 
 

 


