
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19 august 
2013 kl 20 i Vodskov  Hallen 
 

 
Deltagere: Karen Lisbeth Larsen ,Claus Nielsen,  
Mads  Juul Nielsen, Henrik Jørgensen, Centerleder  
og Knud Larsen 
 
Fraværende: Afbud fra Palle Hassing, Leon Riis Jørgensen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. “Vodskov Fremtid” 

3. Vodskov Foreningsfitness 

4. Aalborg kommune 

5. Foreninger i hallen 

6. Timefordeling 

7. Økonomi og budget 

8. Hallen`s drift 

9. Centerlederen 

10. o

Vodskov Hallen´s Cafe´ 

11. H

Hallen`s  hjemmeside 

12. Evt. 
 
 

 
 



1.Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 
Referart fra sidste møde den 4 juli er godkendt og er på 
hjemmesiden 

2.”Vodskov fremtid: 
 
 Der har været afholdt møde mellem Lokale og 
anlægsfonden og Arkitekterne den 9 juli ang. ønsker fra 
LOA vedr. rettelser i fremsendte skitseprojekt 
 
Møde med lokale - anlægsfonden og kommunen samt 
Arkitekterne ok KL er afholdt i uge 34  
Positivt møde med ønsker fra LOA om at se på nogle 
muligheder nye forslag fremsendes til LOA 
Der er aftalt nyt møde i uge 35-36 
 
Besøg af LOA hos Aalborg Kommune for gennemgang 
Af sidste nye forslag den 18 september 
  
Nye skitser fremsendt til vurdering til bestyrelsen 
Gennemgang af nye forslag   
 
3.Vodskov Foreningsfitness 
Maskiner er bestilt. 
Økonomien ser fin ud. 
Instruktører uddannes i uge 36 og uge 37. 
Der er indmeldt ca. 140 medlemmer 
 
 
 

 



 

4. Aalborg kommune: 

Letvæg lånt af Aalborg Kommune er monteret og taget i 

brug. 

Det ser ud til at den er taget godt i mod, vi kan kun 

opfodre klubberne til at anvende adskillelse for at udnytte 

hallen optimalt 

 
5. Foreninger i hallen: 

Mail fra Skytteforeningen, ang. flytning af væg. 

Repræsentanter fra foreningen inviteres til næste 

bestyrelsesmøde til orientering om ombygningsplanerne. 

KL sender invitation til skytteforeningen 

 

6. Timefordeling: 

Ny timefordeling er rundsendt og er på Hallens 

Hjemmeside 

Gymnastikforeningen har spurgt om de kan låne 

spejlsalen tirsdag. 

Vi afventer afklaring 1.september. 

 

7.Økonomi og budget:: 

Økonomi positiv udvikling 

Afventer saldobalance fra Ole Dahl. 

 

8. Hallens drift: 

Flagstang brækket samt hærværk på tag er anmeldt til 

Politi og forsikring. 



9. Centerlederen: 

Ny ansættelse til køkken. 

Plan om timeforbrug I efteråret fremlagt af Jonna til 

Forretningsudvalget, vi arbejder videre som planlagt. 

 

Skabe til spejlsalen K&S kommer med forslag. 

 

Brev til foreningerne vedr. brug af hallen  

Centerleder og bestyrelsen opfodre til at melde afbud til 

Centerlederen hvis ikke tiden skal anvendes  

 

10. Vodskov Hallen´s Cafe´: 

Opstart med café og skolemad. 

Det kører stille og roligt. 

 

11. Hallens hjemmeside: 

Henning følger rigtig godt med (flot arbejde) 

 

12. Diverse: 

Orientering til om udvidelse af repræsentantskabet i 

forhold til revideret Fundats. 

Eventuel ændringer i Sekretærjobbet tages op til næste 

møde 

Møde med Aalborg Kommune og selvejende haller 

den 28 oktober 

 
Næste møde: 
Mandag den 23 september kl 20 i cafeen 



 
 


