
 
                                                        Vodskov hallen  

 
Referat af bestyrelsesmøde i Vodskov Hallen  
Tirsdag den 21 maj kl 20.00 
 
Tilstede.: Claus Nielsen, Karen Lisbeth Larsen,Jonna Jensen ,Henrik Jørgensen, Leon Riis 
                  Mads Juul Jensen( Skype )  
 
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 Café 

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 

 

Claus har hørt fra Dorte Møller. Der er søgt 10 fonde. Vi venter spændt på resultatet. 

Vi arbejder på at finde lokal fondraiser. 

 

Ansøgning til Real Danica er afsendt. 

 

Gymnastikforeningen Mads Juul Nielsen arbejder med DGI for muligheder i det nye projekt. 

 

Kreditforening og Spar Nord møde omkring belåning til Etape 1 har været afholdt, vi afventer.  

 

Arkitektfirmaet er i gang med de sidste rettelser inden ansøgning sendes til Lokale & 

Anlægsfonden 

 

Kenicke & Overgaard forventes at være klar med rettelser som aftalt først i juni. 

KL. forventer kontakt med Flemming Overgaard i midt i juni om det videre forløb. 

 

 



 

Indkaldelse af repræsentantskabet til information og beslutninger omkring Vodskov fremtid den 

17.6 kl. 17.30 vi starter med spisning. 

 

 

Foreningsfitness 

Forenings fitness: Referat fra sidste møde i gruppen er gennemgået og plan for forsættelse er 

aftalt. 

 

 Godkendelse af lån til fra Forenings Fitness er modtaget. 

 

Nye beslutninger omkring Foreningsfitness blandt andet Vodskov Hallens omfang af økonomi i 

Forenings Fitness. 

 

 

  

 

 

 

 

Aalborg kommune: 

 Adskillelse af hal forventes klar til brug efter sommerferien. 

Man starter arbejdet i uge 27. Der skal tages højde for at Hallen skal være åben. 

 

Ny aftale ved egnen betaling:  

Forslag til rettelse sammen med Regnskab 2012 sendt til Steen Hørdum,  

Aalborg Kommune  

 

 

Foreninger i hallen 

Ingen nye ønsker 

 

Håndbold vedr. Nr. Halne Cup kan vi gøre noget for at få hallen med igen med stævne ? 

 

Timefordeling 

Der er ikke indkommet nye ønsker for næste sæson. 

Vi kører videre efter dette års plan. 

 

Leje af klublokaler 

 

Vodskov Cykelklub har rettet henvendelse og der er aftalt møde om brug af Hallens faciliteter 

og leje af klublokale. 

 

Henvendelse fra Senior Sport om leje i ny sæson. De får besked når skoleskema er på plads. 

 

 



 

 

 

 

Økonomi og budget:: 

Konto i Spar Nord den 14. maj + kr. 14.398- 

  

Centerleder sender nye faktura til bruger af hallen vedr. egen betaling. 

Moms 

Tilmelding til frivillig moms er godkendt Kl s kommentarer til stade. 

 

Revisor sender ansøgninger om ændring af moms med bindene svar. 

 

Tilmelding til DGI vedr. Økonomistyring Conventus. 

Jonna er i gang med at starte det op og anvender det. 

Afventer forslag til kontoplan fra Revisor. 

Eksisterende bogføring fortsætter indtil videre. 

 

 

Hallens drift:  

Aftale omkring tilbud er fremsendt afventer beslutning. 

 

Jonna indkøber dvs. bestik og porcelæn. 

Mål og net købes KL bestiller. 

Låse / branddøre Der undersøges muligheder for at forbedre muligheder for aflåsning. 

 

 Forbedringer af Hallens fundats” Claus er ansvarlig. Skal muligvis med til næste 

repræsentantskabsmøde. 

 

 

 Jonna og Claus har gennemgået APV for Vodskov Hallen. 

Henrik ansvarlig for gennemgang af rekvisitter i hallen. 

 

Møde med Skole vedr. fremrettet brug af Hallen  

Kim M Skinbjerg, Jonna D. Jensen, Knud Larsen 

Gennemgang af muligheder for at forbedre udnyttelsen af Hallen  

KMS tager det med i forbindelse med det nye skoleskema 

 

 

Jonna/Henning har udarbejdet ”simpelt” bookingsystem for ledige timer se og brug den 

på Hallens hjemmeside. 

Husk 

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

arrangementer. 

 

 



Ungdomscafe tirsdag der er aftale med Jonna omkring ungdomscafe tirsdag aften indtil 

sommerferien 

Skolen udlåner bordtennisbord indtil sommerferien 

 

 

 

Centerlederen: 

Orientering fra Jonna 

Vandkøler Jonna forslag til vandkøler evt.  i forgang blev godkendt med tilskud fra 

Aalborg   

Placering tæt ved handicaptoilet 

 

Ny kontrakt med Centerleder er under udarbejdelse 

 Personaleforhold : Louise holder 1.maj 

 

 Andre tiltag 

Vodskov Hallens Café:  

Orientering fra Jonna. 

 

Forretningsudvalg:    

Orientering fra sidste foreningsudvalgsmøde. 

Køb af dvs. udstyr. Godkendt af bestyrelsen. 

Nye tiltag   

Gennemgang af cafe drift 2013: 

 

Limfjordsløbet er sat i gang. 

Jonna og Claus følger op. 

  

 . 

Skolemad er sat i gang igen 

   

 

Hallens hjemmeside: 

 

MJJ og HJ hjælper til med focus på hjemmesiden. 

Opdateringer til Henning sker via CN. 

 

 Næste møde: 
 17.6  kl 17.00.kort mød inden Repræsentants møde. 
Bestyrelsesmøde : 19.8 kl. 20.00 i cafeen. 
 

 

 
  
 

  

 


