
 
                                                        Vodskov hallen  

 
Referat fra den 15. januar og den 29. januar 2013. 

 
Deltagere :Knud Larsen, Claus Nielsen, Karen Lisbeth Larsen ,Jonna Jensen ,Henrik Jørgensen 
 
Afbud :   Mødet den 29.1 Mads Juul 
 
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”: 
Afventer Aalborg Kommune vedr. Multihus og bibliotek samt opstart af aftale med teknikker 
mv. 
Projekt Fitness : Gennemgang af muligheder. 
Der arbejdes videre med Forenings Fitness 
 

Aalborg kommune: 

 Adskillelse af hal forventes klar til brug efter sommerferien 

Tilskuddet fra Aalborg Kommune 2013 forventes nedsat med kr.28.000 

 

Foreninger i hallen: 

Ønske mere overblik fra træner / leder 

Der udarbejdes et notat der sendes til de foreninger, der bruger Hallen. Der tages billeder af 

opstilling i redskabsrummet. 

Foreninger skal forberede timefordelingsønsker for næste sæson. 

Badminton 

Håndbold  

Volly bold 

Gymnastik 

Fodbold 

Bridge brev er gennemgået Bridge vender tilbage med forslag på tidspunkt til møde 

Skytteforening har fået tilladelse til at anvende dør i kælderhals til at afhente våben alt anden 

trafik skal ske gennem forhal , afventer godkendelse af ønskede ændringer i lokalet 



 

Timefordeling: 

Se forrige punkt. 

 

Økonomi og budget:: 

Spar nord konto den  28-01-2013 kr 42.405 

 

Resultatopgørelse pr. 31 december  forventes til mødet fra Ole Dahl 

Resultatet er kun vejledende,  

 

Restbetalinger fra egenbetaling fra  Vodskov Idrætsforening håndbold og fodbold er taget op    

igen. Vi forventer at egenbetaling er afsluttet i uge 6. 

 

Budget 2013-2014-2015  

Knud og Claus arbejder sammen med Vodskov fremtid videre med udkastet. 

 

 

Hallens drift: 

Ønske  

Dette punkt ønskes taget op igen 

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. 

Opfølgning 

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

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. 

 

Information om ”frivillig” hjælp til Vodskov Hallen i Vodskov Avis den 29.1. 

Claus Nielsen overtager opsyn med Vand, El og varme   

Stor tak til Erling Larsen for det gode og flotte arbejde 

Det nye forsikringsselskab Erhvervsforsikring Danmark har overtaget ansvar for samtlige 

forsikringer. 

 

Centerlederen: 

Der er lavet ny aftale med personale 

Jonna overvejer personalesammensætningen fremadrettet for Vodskov Hallen. 

Der besluttes, at vi fremadrettet kan ansættes 2 personer med hygiejnebevis.  

Timeforbrug for 2013 gennemgås på næste møde i Forretningsudvalget. 

 

Information vedr. rengøring findes på opslagstavlen ved café. 

 

 



 

Vodskov Hallen´s Cafe´: Intet til dette punkt 

 

Forretningsudvalg: intet til dette punkt 

 

Nye tiltag  

Fødevarekontrollen har været på besøg. 

 

Gennemgang af cafe drift 2013: 

 

Opfølgning på Juletræ til børn. Jonna er i gang med planlægning af næste 

juletræsarrangement. 

Jonna følger op pådatoer for ”faste arrangementer”. 

Limfjordsløb: Vi har haft kontakt til løbsledelsen for Limfjordsløbet, de afholder opstartsmøde i 

februar og kommer med tilbagemelding. 

 . 

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. 

Bestyrelsen foreslår at  Vodskov Samråd  indtræder i Repræsentantskabet. 

  

Jonna udarbejder en liste over supplerende service. 

Claus Nielsen tager kontakt til Turborg fonden. 

 

Håndbold efterlyser lejekontrakt på lokale i kælderen. CN udarbejder lejekontrakt. 

Håndbold ønsker nye mål og net. Vi undersøger og vender tilbage. 

 

Næste møde: 
Forslag til generalforsamling den 18 marts kl 19.30 i Caféen. 
Annonce i uge 9 
 
Bestyrelsesmøde  torsdag den 14 marts kl.20.00 

 

 


