
 
                                                        Vodskov hallen  

 

Mødereferat  bestyrelsesmøde mandag den 23-09-2013  
  
 
Deltagere:  
 
Knud Larsen, formand halbest. 
Claus Nielsen, halbest. 
Mads Juul Jensen, halbest. 
Kitt Karlsen, halbest. 
Jonna, Centerleder 
 
Ann Held, formand Håndb.  
Palle Hassing, foreningsfitn. 
Frank Bertelsen, formand skyttef. 
Bent Andersen, skyttef. 
 
Fraværende: Karen Lisbeth Larsen, halbest. 
 
Referent: Mads Juul Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt medlem af bestyrelsen 

3. “Vodskov Fremtid” 

4. Aalborg kommune 

5. Vodskov Foreningsfitness 

6. Foreninger i hallen 

7. Timefordeling 

8. Økonomi og budget 

9. Hallen`s drift 

10. Centerlederen 

11. Vodskov Hallen´s Cafe´ 

12. Hallen`s  hjemmeside 

13. Evt. 
 
 
 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra sidste møde den 19 august er godkendt og er lagt på hallens hjemmeside 
 



2) Nyt medlem af bestyrelsen 
 

Henrik Jørgensen har pga. arbejde stoppet i hallens bestyrelse. Vi beklager Henriks 
afgang men ser frem til fortsat godt samarbejde med Henrik via hans arrangement i 
foreningsfitness.  
 
Kitt Karlsen (idrætsforeningen) har indtrådt i hallens bestyrelse, vi ser frem til godt 
samarbejde. 
 

3) ”Vodskov fremtid 
 

Beretning fra formanden: 
 

- Generelt er vi er ved at komme ind i den afgørende fase før opstart af byggeriet, 
det hele er ved at falde på plads.  

 
- Møde med kommunen d.18. september:  

 
Der har den 18. september været et positivt møde i Vodskov Hallen med deltagelse af: 
 Erik Kristensen, Fritidschef i Kultur og Fritid Aalborg kommune 
 Jørgen Smed, Økonomichef i Kultur og fritid Aalborg Kommune 
 Jørn Christoffersen LOA  (lokal og anlægsfonden) 
 Erik Sørensen, Vodskov fremtid 
 Knud Larsen, Vodskov Hallen 
 
Reviderede tegninger, ”Scenarie 1” og ”Scenarie 2” (lægges på hallens hjemmeside), 
blev gennemgået.  Selvom tegningsmaterialet er langt fremme er der stadig 
kommentarer der skal vendes før vi har det endelige. 
 
I store træk er det ”Scenarie 1” der foretrækkes. Der er en løsning med en sal på den 
nordlige side af køkken og med hævet køkken til ”forgang niveau” 
 
Udover gennemgang af de aktuelle tegninger blev der givet tilsagn på at vi (hallen) kan 
låne de midler vi mangler for gennemførelsen. I grove træk mangler vi 3 mil dkr..Vi har 
en egenkapital på 8 mil dkr. Og skal bruge 22 mil dkr.  
 
 

- Planlagt møde med kommunen i LOA (lokal og anlægsfonden), d.24. september 
-  

Jørn Christoffersen LOA (Lokal og anlægsfonden) 
Flemming Overgaard Arkitekt Keinicke & Overgaard 
Maria Keinicke.    Arkitekt Keinicke & Overgaard 
Lars Kjeldgaard.  Vodskov fremtid 
Morten Wæhrens  Vodskov fremtid 
Knud Larsen.  Vodskov Hallen 
På dette møde gennemgås de reviderede tegninger igen med arkitekterne 



 
 
      4) Aalborg kommune: 

 

D.30. september vil en delegation fra kommunen komme på besøg for at undersøge  

tilgængelighed i forbindelse med det kommende valg. 

 

Der er planer om at oprette en ERFA gruppe for de selvejede haller i Ålborg kommune. 

Der er et seminar d. 10. oktober. Palle og Jonna deltager   

 

      5) Foreninger i hallen: 

 

Håndbold: 

Vi siger velkommen til håndbolds nye formand Ann Held og ser frem til et godt 

samarbejde fremover. 

 

Formanden (Ann) beretter. 

Der er meget stor aktivitet i afdelingen med træning ikke kun her i hallen men også i 

andre haller i kommunen. 

Hallens nye fleksible skillevæg er blevet modtaget godt. Den er en succes der øger 

træningstimerne i hallen. 

 

Håndbold skal vende tilbage med hvem der er i repræsentantskabet. Der har indtil 

videre været 3., men efter fundats ændringerne skal der kun være 2 

 

Foreningsfitness: 

Der er fart på pt. med forberedelserne til opstarten den 1 oktober og reception den 6. 

oktober. 

Der er nu ca. 165 betalende medlemmer, foreningen er godkendt af kommunen og det 

hele er klart til opstarten (næsten, der er lidt med adgangs kontrol mm.).  

Det må siges at være succes indtil videre. 

  

Foreningsfitness skal have to med i repræsentantskabet.  

 

Skytteforeningen  

Vi siger velkommen til skytteforeningens nye bestyrelse og ser frem til et godt 

samarbejde fremover.  

 

Formanden (Frank) beretter. 

Der er meget stor aktivitet i afdelingen men det kniber med at få plads til at afvikle al 

skydningen. Der kan ikke pt. ikke afvikles stævner eller skoleskydning da banerne ikke 

er til det.  



Det ville være ønskeligt at kunne udvide med ekstra baner under den nye tilbygning.  

Skytteforeningen har ikke kun haft succes med resultaterne (DM titler), der har været 

succes med et projekt med unge der har en udredning. 

 

Umiddelbart søges der om anvendelse af et rum i kælderen. Det giver lidt luft og tid til 

at se mulighederne i kælderen. 

 

Frank Bertelsen og Bent Andersen indgår i repræsentantskabet 
 

      6) Timefordeling: 

 

Ny timefordeling er rundsendt og er på Hallens hjemmeside 

En reminder fra Jonna => venligst vær hurtig til at meld tilbage med tider der ikke 

bruges så de kan bruges af andre. 

 

 

      7) Økonomi og budget:: 

 

Økonomi følger konto den 18-09 + kr. 181.371- 

 

Umiddelbart har vi en rigtig god likviditet og vi har en god styring.  

En af årsagerne er også at vi er lidt tilbageholdene med de helt store projekter, før 

byggeriet er helt planlagt. 

  

- Momsfritagelse 
 
Vores Revisor, Michael Vilsen, skal fredag 27/9 til møde med Ålborg kommune 
omkring en ikke uvæsentlig momsfritagelse af det tilskud hallen får af kommunen  
 

 

    8) Hallens drift: 

 

Ny flagstang er bestilt og undervejs. 

 

Volley har meldt et defekt hejs. Volley må komme med en pris så vil Jonna vurdere om 

der skal et nyt til eller en reparation af det gamle. 

 

 

   9) Centerlederen: 

 

Jonna melder at vi generelt er på sporet  

 

 



  10) Vodskov Hallens Cafe´: 

 

 Jonna oplyser at der er solgt noget mindre i september i år i forhold til sidste år. 

Håndbold oplyser at deres sæson er rykket et par uger og at dette kunne være en 

årsag. 

 

Vi har fået 2 ny ansættelser til køkken.  

 

 11) Hallens  hjemmeside: 

 

Efter mødet d. 24. september med arkitekterne lægges reviderede tegninger på 

hjemmesiden. 

Ellers er hjemmesiden opdateret pt. 

 

 12 ) Evt: 

 

Skilte I Hallen 

Det er sådan at håndbold, Volley og badminton har stået for, og indkasseret, 

sponsorater for skilte i hallen.  

Da hallen ikke længere bliver modregnet i støtte fra kommunen, er der stillet et forslag 

om at det går tilbage til at blive håndteret af hallen.  

Dette for at sikre at alle nye som gamle idrætsudøvere i hallen, får glæde af 

sponsoraterne.  Emnet tages op i bestyrelsen på næste møde 

 

Næste møde: 
 
Tirsdag den 22/10 kl. 1900 - 2100 
 

 


