
 
                                                        Vodskov hallen  

 
Bestyrelsesmøde i Vodskov hallen den 14 marts 2013 

 
Indkaldte : Claus Nielsen, Karen Lisbeth Larsen ,Jonna Jensen ,Henrik Jørgensen, Leon Riis 
 
Afbud :     
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. “Vodskov fremtid” 

3. Aalborg kommune 

4. Foreninger i hallen 

5. Timefordeling 

6. Økonomi og budget 

7. Hallens drift 

8. Centerlederen 

9. Vodskov Hallens Cafe´ 

10. Hallens hjemmeside 

11. Evt. 
 

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

 

Vodskov Fremtid 

Der arbejdes med mulige Fonde 

 

Der er afleveret budget 2013- 14- 15 til Kreditforeningen 

vi afventer møde med Kreditforeningen 

 

Forenings fitness: der arbejdes med muligheder for at etablere en styringsgruppe til opstart af 

fitness og undersøgelse af muligheder for økonomi 

 

 

Aalborg kommune: 

 Adskillelse af hal forventes klar til brug efter sommerferien 

 

Tilskuddet 2013 fra Aalborg Kommune er 950.000 kr 

 

 

Økonomi og budget:: 

Spar nord konto den 09-03-13 kr  + 91.250 

Regnskab for 2012 Gennemgang og underskrift på Bestyrelsesmødet 

Godkendelse af tilskud fra Kommunen til Vodskov Fremtid 

 



Resultatopgørelse pr. 28. februar  forventes til mødet fra Ole Dahl 

Resultatet er kun vejledende,  

Restbetalinger  

 Håndbold mangler at betale for klublokale ? Kl afventer afklaring 

 

Budget 2013-2014-2015  

Bugetter er afleveret til Spar Nord og Kreditforening 

Afventer mødeindkaldelse til kreditforeningen 

Keinicke & Overgaard arbejde med rettelse af skitser til Multihuset & Biblioteket samt andre 

ændringer. 

Forventes færdig ca 10 maj 

 

 

Hallens drift:  

  

Timer for rengøring blev diskuteret. 

Den nuværende plan for rengøring fastholdes. 

Rengøringstidspunkter opdateres som vanligt på tavle i de enkelte rum. 

En stor del af rengøringen vil fremover udføres om dagen. 

 

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

Se og brug den på Hallens hjemmeside. 

 

 

Der arbejdes med infoskærm i relation til sponsorer. Frank har udarbejdet forslag. 

Der arbejdes stadig med systemet og ”markedsføring”. 

 

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

arrangementer. 

 

 Håndbold og net 

Der er bestilt nye net og der vurderes om målene skal udskiftes 

Rumadskillelse til hallen monters inden sommerferien 

 

Centerlederen: 

Orientering fra Jonna 

Information vedr. rengøring findes på opslagstavlen ved café. 

Indkøb af net til håndboldmål samt vurdering af selve målet samt fastgørelse 

 

 

 

Vodskov Hallen´s Cafe´: Intet til dette punkt 

 

Forretningsudvalg:  Kl indkaldt til nyt møde i forretningsudvalg i uge12 

Orientering fra sidste foreningsudvalgsmøde 

Køb af dvs udstyr 



 

 

Nye tiltag  

 Ingen 

Gennemgang af cafe drift 2013: 

 

Limfjordsløbet Claus forsøger at være underrettet 

Claus mail til Skolen vedr. Limfjordsløbet 

 . 

Skolemad 

Der er fortsat stor opbakning til skolemad i Caféen 

 

Leveringer til 

Vodskov Skole 

Vestbjerg Skole 

Udvikling fornuftig 

 

Hallens  hjemmeside: 

 

MJJ og HJ hjælper til med focus på hjemmesiden. 

Opdateringer til Henning sker via CN. 

 

Diverse: 

 Repræsentantskabet. 

Skriv til repræsentantskalbet for indkaldelse til generalforsamlingen er sendt (lidt forsinket) 

  . 

Claus Nielsen tager kontakt til Tuborg fonden. 

Kl Kontakt til Ole Christensen for hjælp omkring fundats 

Håndbold efterlyser lejekontrakt på lokale i kælderen. CN har afleveret kontrakt 

Claus Nielsen hjælper Jonna vedr. Arbejdsplads vurdering /   til Arbejdstilsynet 

Claus Nielsen ser på virksomhedsplan for Vodskov Hallen 

 

Der undersøges muligheder for besparelse omkring afgifter til Vand og El 

 

Næste møde: 
 Generalforsamling den 18 marts kl. 19.30 
 
Kort møde i Bestyrelsen lige efter generalforsamlingen. 
 
Næste møde i Bestyrelsen torsdag den 11. april 2013 kl. 20 

 

 


