
 
                                                        Vodskov hallen  

 
Mødereferat  bestyrelsesmøde mandag den 28-11-2013  
  
 
Deltagere:  
 
Knud Larsen, formand halbest. 
Claus Nielsen, halbest. 
Mads Juul Jensen, halbest. 
Kitt Karlsen, halbest.  
Karen Lisbeth Larsen, halbest. 
Jonna, Centerleder 
 
Ann Held, formand Håndb.  
Palle Hassing, foreningsfitn. 
 
 
Fraværende: ingen 
 
Referent: Mads Juul Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. “Vodskov Fremtid” 

3. Vodskov Foreningsfitnes 

4. Aalborg kommune 

5. Foreninger i hallen 

6. Timefordeling 

7. Økonomi og budget 

8. Hallen`s drift 

9. Centerlederen 

10. Vodskov Hallen´s Cafe´ 

11. Hallen`s  hjemmeside 

12. Evt. 
 
 

- Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 

Referat fra sidste møde den 22 okt er godkendt og er lagt på hallens hjemmesiden 
 
 
 
 



 
 

”Vodskov fremtid: 

 

Stade ved Knud Larsen 
- LOA: Ansøgning er sendt og der er dialog omkring projektet. Der er  

 
Den 11 december skal vi gerne have den endelige tommelfinger opad, der er der 
møde i LOA’s bestyrelse, hvor vores projekt er på dagsordenen. Enten sættes det 
endeligt i gang eller også er der er en ny opgave med at arbejde med finansieringen og 
vurdere projektet. Dog må vi sige at vi har en god fornemmelse, sammen med en 
forhåndsgodkendelse af skitseprojekt fra Teknisk forvaltning Aalborg Kommune og  
som tidligere nævnt tilskuddet fra Aalborg Kommune er sat i gang- 
 

- Forberedelse omkring muligheder og tidsplan 
 

Hvis (selvfølgelig når )vi skal i gang bliver der tryk på for den rådgivende ingeniør for 

at få det hele planlagt. Vi er allerede i gang med de indledende arbejder omkring 
midlertidig indgang mm., del for at ikke komme bagud allerede efter den 11 dec.  
Vi har ligeledes modtaget en første økonomiberegning og foreløbig tidsplanplan med 
start sidst i første kvartal 2014  
 

- Møde med Carsten W Pedersen Kultur og fritid omkring kontakter og 
licitation  

- Møde med Jørgen Smed og Erik Kristensen Fritidsforvaltningen 
 
Der har været stor aktivitet i forretningsudvalget med møder med Ålborg kommune.  
Vi er ligeledes i dialog med evt rådgivende ingeniør , hvem og hvordan meldes ud efter 
den 11 dec. 
Det er et meget tidskrævende  benarbejde der udføres pt. af forretningsudvalget for at 
alle de mange brikker skal falde på plads. Et klap på skulderen fra bestyrelsen til 
forretningsudvalget.  
Derudover er der gang i bestilling af geoteknisk undersøgelser ved dansk 
mljørådgivning for Vodskov Fremtid, da dette er bygherre leverance. 
 

- Opstart af møder med bruger omkring Fremtid 
 
 Noget af det der skal løbe af stablen i nærmeste fremtid er en række møder med de 
fremtidige brugere af ”byens hus” 

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  



- Vodskov Foreningsfitness Stade ved  Palle Hassing 
 
De er kommet godt i gang med 230 aktive medlemmer. 
Det har været et stort arbejde men ud fra det antal medlemmer der støtter det må vi 
sige at det er kommet for at blive. Forenings fitness glæder sig til at komme op i nye 
omgivelser i Byens hus”. Der ligger et arbejde med at afklare hvordan og hvorledes det 
kan lade sig gøre.. 
 

Aalborg kommune: 
 

          Økonomi vedr. Fremtid : Jørgen Smed undersøger omkring overførelse. 

 

Vi har fået ny vandkøler. Den kan vi få op til 75 % excl. montage i støtte til. Vi sender 

faktura til kommune 

 

Foreninger i hallen: 
 

Vodskov Skytteforeningen 

 

Der er godt gang i skytteforeningen, der er taget hul på flere initiativer af den nye 

bestyrelse. Der afholdes flere stævner og skoleskydningen er kommet i gang. Der er af 

”baneskydning Danmark” udført en rapport omkring tiltag, fysiske omgivelser mm. Her 

er det påpeget at ventilationsanlægget ikke er lever op til de krav der er i dag. Når det 

nye projekt går i gang og vi ved hvor det hele ender, tages dette emne op. Vi etablerer 

ikke et nyt ventilationsanlæg før vi kender helheden i det nye byggeprojekt. Der 

bevilges dog en mindre ændring her og nu ( denne kan også bruges fremover). 

 

Listen med medlemmer til repræsentantskabet er revideret 

 

Der er reserveret pladser til de nye for Vodskov cykelklub, Vodskov bibliotek, Fitness, 

Hammer bakke runners og multihuset 

 

 

Timefordeling: 
 

            Gennemgang af og tilmelding i kalender 

 

Generelt er der god belægning pt. Vi opfordrer dog stadig til at melde tilbage hvis der 

er nogle tider der ikke bruges. Det er vigtig for os at have en god belægning, både for 

at flest muligt skal have glæde af hallen og ligeledes er der også en økonomisk grund 

for det 

 

 



Økonomi og budget: 
 

 

Økonomi følger konto den 23. november + kr. 160.486   

 

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. 

Hallens drift: 
 

Nye mål er opsat. Der mangler lidt tilpasning til banderne.  

Jonna rekvirerer håndværker. 

 

Ny flagstang monteret 

 

Utæt tag løsning på vej for defekte pakninger ved ventilationshætterne. 

             

Montage af Vandkøler er udført 

 

 

Forretningsudvalg 
 

     Beretning fra sidste møde ved Claus Nielsen 

 

 

Anja er ansat på timebasis og der arbejdes på at finde en varig løsning mht. 

ansættelse af hjælp i cafeen. 

 

 

Centerleder 

 
Centerleder orienterer 

 

Vodskov Hallen´s Cafe´: 

  café og skolemad  

 

Jonna melder at vi generelt er på sporet  

 

 

 

 



Hallens  hjemmeside: 
 

Henning har meddelt sin afslutning som webmaster 

 

Vi har fuld respekt for Hennings beslutning.  

 

Henning har lavet et meget stort arbejde og har en stor del æren af vores store 

fremgang i hallen, ikke mindst skolemad. 

 

Vi er rigtig glad for at Henning vil give os en hånd lidt i nu, således vi har mulighed at 

finde en finde en afløser  

 

 

 

Diverse: 

Skilte I Hallen  

Ikke gennemgået på mødet 

 

Næste møde: 
 
Repræsentantskabs møde den 2. december kl 18.15 
  
Bestyrelses møde Tirsdag den 17/12 kl 2000  
 
 
 


