
 
                                                        Vodskov hallen  

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2013 
 
Deltagere: Knud Larsen, Claus Nielsen, Kitt Karlsen  
                  (ad hoc):Centerleder og Ann Held 
 
Fraværende: Karen Lisbeth Larsen, Mads Juul Jensen 
 
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´ 

10. Hallen`s  hjemmeside 

11. Evt. 

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

”Vodskov fremtid”: 
Der arbejdes med at færdiggøre ansøgning til LOA ultimo oktober. 
LOA har bestyrelsesmøde medio december, hvor der forventes en afgørelse vedrørende 
godkendelse af projektet, tilskud og restfinancering . 
 
Ansøgningen omfatter bl. andet Skitseforslag, bygge – og driftsbudget, revisorpåtegning og 
brugeranalyse. Det er en travl periode. 
 
I.f.m. ansøgning har der været afholdt møde med Aalborg kommune og Keinicke & Overgaard 
,således at endelig skitseforslag kan indgå i ansøgning. 
Mødet omfattede også repræsentanter for Multihus og Bibliotek. 
 
Derudover har der været afholdt møde med Carsten W. Pedersen/Aalbrog kommune 
vedrørende opstart af projekt ”Vodskov fremtid”. Vi har således igangsat forarbejder til projektet, 
- herunder udarbejdelse af forslag til brandsikring af bygninger. 
Bestyrelsen har på nærværende bestyrelsesmøde godkendt ovennævnte. 
  

Aalborg kommune: 

Der har været afholdt møde med Aalborg kommune vedrørende bindende svar fra Skat  i.f.t. 

momsloven. Formålet med mødet var at afstemme økonomi fra Aalborg kommune med svaret. 

Halbestyrelsen har på nærværende bestyrelsesmøde besluttet, at bindende svar fra Skat aktuelt 

skal have virkning for Vodskov Hallen.  

 
Der har været besøg i hallen vedrørende tilgængelig i.f.m. det forestående valg. 
Jonna koordinerer det praktiske.  
 



Foreninger i hallen: 

Skytteforeningen har fået udskiftet eksisterende lysarmaturer og kan desuden disponere over 

yderligere et mødelokale med skærmfaciliteter, således at skydningen kan følges online. 

Skytteforeningen har en positiv tilgang af medlemmer og ønsker at udvide aktiviteterne. 

 

Der skal findes en løsning for krav om udskiftning/dommerbord for Håndbold. 

 

Timefordeling: 

Jonna efterlyser mere disciplin omkring afmelding af aflyste aktiviteter. 

Foreningerne skal huske afmelding af planlagte tider. 

Endvidere skal foreningerne meddele planlagte aktiviteter i ferieperioderne. 

 

Økonomi og budget:: 

Økonomi følger budgettet. 

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

 

Hallens drift: 

Ny flagstang ordres, så den er på plads til valget. 

  

Montering af 2 stk. drikkevandsautomater igangsættes. 

 

Centerlederen: 

Jonna koordinerer speciel låsesystem til Skytteforeningen, hvor der er særlige krav. 

 

Virklund Sport har foretaget reparation af net ved håndboldmål. 

 

Jørgen har foretaget reparation af defekt hejseværk på stander/Volleyball 

 

Jonna er i gang med planlægningen af årets Juletræ i Vodskov Hallen. 

Foreningerne skal melde ind vedrørende boder. 

 

Der er problemer med skoleelevers adfærd i kælderen – Jonna kontakter Vodskov Skole. 

 

Vodskov Hallen´s Cafe´: 

Ingen særlige bemærkninger 

 

Hallens  hjemmeside: 

Henning styrer og opdaterer flittigt. 

 

Diverse: 

Kontrakt for mødelokale fremsendes til Kitt. 

 

Fremadrettet kan det forventes, at Vodskov Hallen selv får behov for plads til sponsorer mellem 

spærrene i boldspilsal. Foreningerne og halbestyrelsen må så finde en løsning, idet 

foreningerne pt. disponerer over pladsen. 

Lys på parkeringsplads er defekt. Knud kontakter Aalborg kommune. 



Næste møde: 
Tirsdag den 26. november kl.19:00 
Repræsentantskabsmøde den 2. december kl. 18:15 

 


