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Mødereferat bestyrelsesmøde 
 

 

Dato:  9 september 2014 

 

Tidspunkt:  kl. 19.30 – 21.30 

 

Sted: Hallen 

 

Deltagere: Kitt Karlsen, Ann Held, Mads Juul Nielsen, Rasmus Møller Bøjer, Centerleder Jonna, 

Knud Larsen  

 

Referent:  Mads Juul Jensen 

 

Afbud : Palle Erik Hassing, Claus Nielsen 

 

Tak for et godt møde ! 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

 

2. Timefordeling. 

 

Timefordeling for kommende sæson er på plads. 

 

Der arbejdes løbende på at udnytte hvis der skulle opstå nogle ledige tider. 

Derfor er det vigtig at hvis nogen ikke kan udnytte tiderne at give centerleder 

Jonna besked, således at andre kan få glæde af tiderne.  

Også hvis brugerne aftaler noget indbyrdes skal det afstemmes med 

Centerleder Jonna før det kan udføres. På denne måde sikrer vi at flest muligt 

får glæde af hallen på en måde vi alle gerne vil have at hallen skal bruges. 
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3. Hallens drift 

 

Økonomi og budgetopfølgning. 

Hallen har en positiv kasse beholdning og generelt kan vi sige at vi stadig er på 

sporet omkring det budgetterede.  

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

den kommende periode. 

 

4. Centerlederen. 

 

Køkkenet flytter i denne uge tilbage til hallen fra skolens aula.  

Vi har brugt skolens køkken og passet skolens bod siden skolestart og vi vil i 

den kommende periode aftale hvordan dette skal løbe af stablen fremover. I 

byggeperioden er ændres forholdene hele tiden og bestyrelsen vil gerne give 

Jonna og Dorthe et klap på skulderen for den dynamiske og positive måde de 

håndterer det på, de har ikke altid de optimale forhold at arbejde i. 

 

Det går støt fremad med hjemmesiden. 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 endnu bedre. Hjemmesiden er en vigtig brik i at det hele skal kunne 

fungere optimalt. 
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5. Vodskov Fremtid 

 

Arbejdet med etape 1 er langt henne. Etape 1 omhandler de eksisterende 

bygninger dvs køkken, rampla og midlertidige indgange. 

- Et flot Køkken og cafe tages i brug i denne uge, sundhedsstyrelsen har ikke 

haft indvendinger. 

- Rambla er godt i gang 

- Arbejdet med at flytte det gamle redskabsrum er arbejdet med spejlsalen er  

næsten færdigt. 

- Der arbejdes også pt på indretning af det det store redskabsrum i hallen. Vi 

går efter at opdele redskabsrummet med aflåste inddelinger. 

- Etape 2 som omhandler resten er ordret og startet. 

 

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. 

 

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

(inden længe). 

 

6. Foreninger i hallen 

 

Efteråret står for døren og foreningerne er startet op så der er ved at komme liv i 

hallen. 

Vi opfordrer brugerne  (igen! ) generelt at hanke lidt op i oprydningen, det er 

ikke optimalt fortiden. 
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7. Eventuelt 

 

- Der vil være møde med  Telefoni og internet udbyder i nærmeste periode 

- Der arbejdes på at få de skilte op som er taget ned iforbidelse med 

ombygning 

- Der er sat gang i en konkurrence om hvilket navn hallen skal have fremover. 

  

8. Kommende datoer 

 

- Bestyrelsesmøde vedr. strategi fremover mht omkring udlejning af lokaler i 

hallen, 5 d. oktober kl 9.00 i hallen 

- Ordinært bestyrelsesmøde, 7 d. oktober 19.30 i hallen 

- Repræsentantskabsmøde,  Mandag d. 24 november kl 19.00 

 

 


