
 
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2013 
 
Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Karen Lisbeth Larsen 
                  (ad hoc):Centerleder og Palle Hassing 
 
Fraværende: Mads Juul Jensen, Kitt Karlsen 
 
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. Hallen`s drift 

8. Centerlederen 

9. Vodskov Hallen´s Cafe´ 
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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat er godkendt og forefindes på Vodskov Hallen hjemmeside  
 

”Vodskov fremtid”: 
Vi afventer endelig melding fra LOA torsdag den 19. december 
KL gennemgik tidsplan for ”Vodskov fremtid”, såfremt projektet godkendes af LOA. 
Om- og tilbygning planlægges således, at Vodskov Hallen kan fungere overfor brugerne. 
Der vil dog være gener for brugerne omkring adgangsforholdene. 
  

Aalborg kommune: 

KL agerer i.f.m med Anne Dorte Krogh stopper som rådmand samt John Holm Jensen, som 
også stopper i fritidsforvaltningen. 
 

Foreninger i hallen: 

Skytteforeningen arbejder seriøst med modernisering/lovliggørelse af skydebanerne. 

Skytteforeningen har rejst en del penge til moderniseringen. Vodskov Hallen er også 

behjælpelig med at dække omkostninger. 

 

I.f.m. ”Vodskov fremtid” skal der afholdes møde i januar 2014,for at kortlægge de ønsker, som 

den enkelte forening har til projektet, såfremt projektet godkendes af LOA. 

 

Timefordeling: 

I.a.b. 

 



Økonomi og budget:: 

Økonomi følger budgettet. 

Vi afventer saldobalance år til dato – som er lige på trapperne 

Hallens drift: 

Tilsyneladende har uønskede personer adgang til hallen på ubenyttede tidspunkter. 

Låsesystemet blev diskuteret. 

Vi er enige om hver især at lave lidt ”kontrol” ved hallen – specielt fredag aften. 

 

Udlejningsskemaet blev gennemgået sammen med Jonna. 

Ved godkendt forening forstås forening godkendt i Aalborg kommune. 

 

Vi holder focus på omkostningerne ved vedligehold generelt. 

Centerlederen: 

Kontraktforslag til JDJ gennemgået. 

JDJ skal have mere tid til at orientere sig om kontraktforslaget inden tilbagemelding. 

Vodskov Hallen´s Cafe´: 

Jonna skal have focus på at finde den rette person med henblik på fastansættelse. 

Der er pt. flere emner i spil. 

Hallens  hjemmeside: 

Der har været afholdt møde med professionel Webmaster til hallens hjemmeside, idet Henning 

har meddelt, at han stopper arbejdet som Webmaster. 

Vi afventer tilbagemelding og økonomi for arbejdet med hjemmesiden. 

Diverse: 

Ole Christensen er udtrådt af Repræsentantskabet 

 

Palle orienterede om Foreningsfitness, som nu har registreret 275 medlemmer. 

18 – 20 instruktører er i fuld sving med aktiviteten. 

 

Palle undersøger muligheden for at arrangere kursus i brug af hjertestarter. 

Seniorsport har efterspurgt et sådant kursus. 

 

Palle bemærker ideen med folkeaktier i.f.m. finansieringen af ”Vodskov fremtid”. 

Ideen har tidligere været i spil og flere modeller er mulige. 

Der skal i givet fald arbejdes med ovennævnte. 

 

Såfremt ”Vodskov fremtid” godkendes og støttes af LOA, vil der være behov for at indkalde 

Repræsentantskabet i januar 2014. 

 

KL nævner muligheden for en konkurrence for Vodskov by m.h.t. det ”rigtige” navn for om- og 

tilbygningen af Vodskov Hallen. 

Næste møde: 
Tirsdag den 14. januar kl. 19.00 
KL. tager kontakt til Jens Drejer for afholdes af møde i Januar i Repræsentansskabet 

 


