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Dagsorden 
 

 

Dato: 11. november 2014 

 

Tidspunkt: kl. 19.30 – 21.30 

 

Sted: Vodskov Hallen. 

 

Deltagere: Kitt Karlsen,Ann Held,Claus Nielsen,Knud Larsen,Palle Erik Hassing og Centerleder. 

 

Afbud : Mads Juul Jensen,, Rasmus Møller Bøjer 

 

Referent:       Claus Nielsen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

I.a.b. 

2. Timefordeling. 

Foreningerne skal meddele Jonna,hvornår indeværende sæson afsluttes i 2015 a.h.t. 

planlægning. 

Det skal pointeres,at foreningerne skal meddele aflyste aktiviteter til Jonna,således at andre 

brugere har mulighed for at udnytte hallen optimalt. 

Aktivitetskalenderen – som den fremgår af hallen´s hjemmeside – er gældende. 

Ann meddeler,at Fodbold har booked spillesalen fredag til kl. 22:00 

3. Hallens drift. 

Der afholdes snarest møde med Revisor for gennemgang af regnskabet. 

Der er sket opjustering forsikringsmæssigt i relation til løsøre og 3. mands løsøre. 

Der arbejdes med forsikringsmæssige forhold vedrørende ”Vodskov fremtid” – herunder 

drifttabsforsikring. 

I det omfang personale fra Vodskov Hallen arbejder på Vodskov Skole,er personalet dækket 

af Vodskov Hallen´s forsikring. 

Der er indkøbt nyt TV placeret i Cafeen.Der suppleres med 2 stk. højtalere for bedre 

lydforhold. 
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En enkelt person har påpeget risikomomenter i spillesalen efter renovering.Halbestyrelsen 

henholder sig til godkendte ændringer og retningslinier er efterkommet. 

Ny hjertestarter opsættes snarest og Jonna tilmelder hjertestarteren til Tryg 

4. Centerlederen. 

Jonna har samtale med Louise vedrørende mulighederne for ansættelse. 

Jonna er i dialog med Vodskov Skole vedrørende muligheden for køb af morgenmad. 

Kitt finder hjælpere til det forestående Juletræ i hallen og meddeler til Jonna.                     

Ann arbejder med at skaffe ”præmier” til arrangementet. 

Jonna gør opmærksom på manglende fliser ved midlertidig hovedindgang,hvilket medfører 

en del rengøringsarbejde,idet der slæbes sand med ind i hallen. 

Kl. tager problemstillingen op på det forstående byggemøde. 

Der har været flere tilfælde med ”uheldig” parkering af cykler umiddelbart ved den 

midlertidige hovedindgang,hvilket er generende for den almindelig trafik. 

Der etableres cykelparkering ved hegn og skiltes,for at løse problemet. 

Der skal etableres ”chikane” ud for indkørsel til vej hallen/øst,idet der ofte parkeres bil ud for 

vejen.Pladsen ”opfattes” tilsyneladende som parkeringsbås. 

Jonna er irriteret over manglende meldinger fra brugerne i efterårsferien,idet flere aktiviteter 

viste sig at være aflyst. 

De manglende meldinger førte til uheldig planlægning for med arbejderne. 

Forretningsudvalg/halbestyrelse skal fremadrettet vurdere behovet for økonomiske 

sanktioner ved manglende melding om aflyst arrangement. 

 

5. Vodskov Fremtid 

           Grave/støbetilladelse er modtaget fra Aalborg kommune og arbejdet er igangsat. 

           Endelig byggetilladelse afventes snarest og endelig tidsplan fra totalentreprenør afventes. 

           Der afholdes byggemøde onsdag med total- og underentreprenører. 

           Vi forventer,at eksisterende el-hovedtavle samt nødbelysningsanlæg nedlægges. 

           PEH arbejder med projektes nye ”navn” i.f.m. gennemgang af forslag og kontakt til vinder. 

           KL. kontakter Erhvervsforeningen vedrørende arrangement/folkemøde for projektet. 

           Der arbejdes aktivt med at udarbejde lejeaftaler med Aalborg kommune og Foreningsfitness. 
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6. Foreninger i hallen 

Lejeforhold for Vodskov Skytteforening diskuteret.CN meddeler til skytteforeningen. 

Alle brugere er mere eller mindre udsat for gener i.f.m. gennemførelsen af Etape 1. 

Halbestyrelsen henstiller til,at brugerne udviser forståelse for midlertidige gener. 

7. Eventuelt 

Hjemmeside indeholder link til dokument over Repræsentantskabet. 

Der er tvivl,om der er linket til senest opdaterede dokument.KL. kontakter Henning. 

8. Næste møde. 

Tirsdag d. 16  december kl. 19:30  

 


