
 

 

 

 

 

Referat for Ordinær Generalforsamling / Repræsentantskabsmøde for Vodskov Hallen 18. marts 2013 

1. Valg af dirigent 

Ole Wæhrens 

 

2. Beretning fra bestyrelses formand 

Læs formandens beretning her: 

Beretningen blev forelagt og der var ikke kommentarer dertil. 

 

3. Regnskabets fremlæggelse 

Det fremlagte regnskab viste et overskud på godt 18.000,-. inkl. hensætning til fremtidig vedligehold. 

Der har været en stor fremgang på omsætningen i cafeteriet, så det ser meget fint ud. 

Der var ikke kommentarer dertil. 

 

4. Indkomne forslag 

Forslag til ændring af Fundatsen for modernisering deraf. Der tænkes nedsat et udvalg dertil. 

Repræsentantskabet forventes indkaldt til ekstra ordinært møde for godkendelse af ændringer. 

 

Er en del af formandens beretning. 

Et hjertesuk blev luftet, hver enkelt kan med stor fordel rydde efter sig selv, samt huske sine ting. Mistet 

udstyr og bolde kan imødegås ved, at der stilles på plads/ låses inde, til glæde for brugere og kassererne. 

Gennemgang af det opdaterede forslag til Vodskov Fremtid. Budgetforøgelse fra 12 mill. til 22 mill. hvoraf en 

del er øremærket til bibliotek og multihus, der tilstræbes at få mest muligt for den skitserede økonomi. Det 

pointeres, at det er en borgerhal, som ikke udelukkende er til idræt. 

Der er et ønske om bedre forhold til skytterne, som har stor tilgang. Der er ønske om yderligere 3 baner. Der 

vurderes på ønsket men loves ikke noget. 

 

Hallen åbnes mere og mere, så anvendelsesmulighederne til stadighed øges, så det ikke er en låst hal der 

mødes. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet 

 

 

6. Valg af revisor 

Michael Vilsen genvalgt 

 

7. Eventuelt 

Ingen spørgsmål 

 

 

 

http://www.vodskovhallen.dk/referater/formandensberetning2013.pdf


 

 

Vedrørende punkt 5 er følgende på valg/ for udpegning af respektive foreninger/ skole: ·  

Medlem nr. 01 – Kim M. Skinbjerg  Vodskov skole·  

Medlem nr. 02 – Karen Lisbeth Larsen  Vodskov skole·  

Medlem nr. 03 – Henning Skov  Vodskov Bridgeklub·  

Medlem nr. 04 – Afventer Vodskov Bridgeklub·  

Medlem nr. 05 – Klaus Pedersen  Vodskov Skytteforening·  

Medlem nr. 07 – Ledig til ny forening  Vodskov Samråd er foreslået· Afventer fundatsændring. 

Medlem nr. 08 – Henrik Jørgensen Vodskov Idrætsforening·  

Medlem nr. 10 – Leon Riis Jørgensen  Vodskov Idrætsforening·  

Medlem nr. 13 – Poul Gade  Vodskov Badmintonklub·  

Medlem nr. 16 – Peter Lindholt Valgt  på generalforsamlingen 

Medlemmerne 01, 02, 03, 05, 07, 10, 13, 16 udpeges af de respektive foreninger/skole.  

I bedes give undertegnede besked om hvem, der skal udpeges senest ved generalforsamlingens begyndelse. 

Skolen udpeger for 1 år, mens øvrige udpegninger / valg er for 3 år. 

Referat for repræsentantskabsmødet: 

1. Konstituering 

Formand:  Jens Kurt Drejer 

Næstformand:  Helle Brinkmann 

Sekretær:  Claus Nielsen 

Disse vælges for 1 år ad gangen. 

 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Karen Lisbeth Larsen  Vodskov skole udpeger for 1 år. 

Mads Juul Jensen  Vælges af Volleyball / Gymnastik. 

Henrik Jørgensen  Vælges af Idrætsforeningen 

 

3. Valg af lokalrevisor 

Peter Nielsen 

Claus Pedersen 

 

4. Eventuelt. 

Repræsentantskabet støtter fuldt op om bestyrelsens arbejde med projekt Vodskov Fremtid og ønsker at 

arbejdet fortsætter. 

Fra første oplæg, hvor der var tale om en ekstra hal, er der sket en tilpasning til virkeligheden, brugsmæssigt 

og økonomisk, med størst mulige anvendelsesmuligheder. 

Der efterlyses fortsat ideer og alle er fortsat velkomne til at hjælpe og deltage i opgaverne. 


