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Mødereferat bestyrelsesmøde 
 

Dato:  4. august 2014 

 

Tidspunkt:  kl. 19.30 – 21.30 

 

Sted: Palle, Brorsonsvej 28 

 

Deltagere: Kitt Karlsen,  Mads Juul Nielsen, Claus Nielsen, Rasmus Møller Bøjer, Centerleder, 

Knud Larsen og Palle Erik Hassing 

 

Referent:  Mads Juul Jensen 

 

Afbud : Ann Held  

 

 

Tak for et godt møde ! 

 

Karen Lisbeth stopper i bestyrelsen og Rasmus Møller Bøjer træder ind i bestyrelsen 

som skolens repræsentant. 

. 

Vi takker Karen Lisbeth for hendes indsats i bestyrelsen, altid med et smil på 

læben. Ligeledes byder vi Rasmus velkommen og ser frem til et godt og 

konstruktivt samarbejde.  

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

 

 

 

2. Timefordeling. 
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Timefordeling for kommende sæson er på plads. 

Der har været lidt tvivl om hvor længe skolen skulle bruge hallen om 

eftermiddagen som følge af skolereformen. Det skulle nu være på plads og 

skolen er ikke længere end til kl 15 man-tors og til kl 13.30 fredag.   

 

3. Hallens drift 

Økonomi og budgetopfølgning. 

Hallen har en positiv kassebeholning og generelt kan vi sige at vi er på sporet 

lige omkring det budgetterede.  

Der er hele tiden en tæt opfølgning på økonomien, da vi har mange udgifter i 

den kommende periode. 

 

4. Centerlederen. 

Kim Mathisen kontaktes omkring lås til låge ved bane. 

Circus kommer forbi den 10/8 og kan tilslutte de sædvanlige steder. 

Køkkenet flytter over i skolens aula. Der skal serveres skolemad og ligeledes 

overtages skolens bod, i dene periode hvor vi har køkken derover. 

Dorthe er ansat på fuld tid fra august. 

 

5. Hjemmeside 

Bestyrelsen har lavet et review på den nye hjemmeside og Jonna har grønt lys 

til at gå videre med leverandøren og få den nye hjemmeside i luften.  

Da alt er nyt på hjemmesiden vil der være en indkøringsperiode og her må 

brugerne bære over med hvis der er nogle ting der skal tilpasses.  

Ligeledes er det også vigtigt at brugerne kommer med feedback, så den kan 

blive endu bedre. Hjemmesiden er en vigtig brik i at det hele skal kunne 

fungere optimalt. 
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6. Vodskov Fremtid 

Arbejdet med etape 1 er gået i gang. Etape 1 omhandler de eksisterende 

bygninger dvs køkken, rampla og midlertidige indgange. 

Godkendt Køkken regnes færdig medio september. 

Etape 2 som omhandler resten ordres først i august og starter op derefter. 

 

Der ydes en stor indsats af byggeudvalget i denne periode for at følge op på alle 

de møder med arkitekter, kommunen, entreprenører og brugere mfl. 

 

Tegningsmaterialet er ved at være helt på plads og vi ser frem til at komme i 

gang.  

 

Der vil i perioden hvor der er afspærret pga byggeri, etableres parkering på den 

anden side af vejen. 

 

Arbejdet med at flytte det gamle redskabsrum om til spejlsalen er påbegyndt. 

 

Taget berøres ikke i denne omgang, det kommer i en senere omgang. 

 

Ideen  med at hæve dommerboret er skrinlagt, i stedet laves der et dommerbord 

nede i gulvplan, i en flytbar model. 

 

En appel til alle fremtidige brugere!!. Vodskov fremtid har brug for hjælp til at 

søge fonde mm. Vi skal bruge en masse forskellige inventar mm..  

Så hvis der er nogen der har lyst så kontakt Jonna eller en fra bestyrelsen. 
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7. Foreninger i hallen 

Det er stille i hallen pt. 

Gymnastik er i gang med at søge midler til nye redskaber.  Der skal en del til 

for at starte op i hallen med Spinghold. Det er redskaber for over 100.000 kr. 

 

8. Eventuelt 

Intet til punktet 

 

9. Næste møde. 

9 september 19.30 

Sted oplyses senere 

 

 


