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Mødereferat  bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014  
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Claus Nielsen 
Mads Juul Jensen 
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Jonna, Centerleder 
Palle Hassing, foreningsfitn. 
 
 
Fraværende: Ann Held, formand, Håndb.  
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1) Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat fra sidste møde den 16. december 2013 er godkendt og er på hjemmesiden 

2) ”Vodskov fremtid: 
 
Stade  ved Knud  
 
LOA Økonomibrev modtaget, nu er det ganske vist !!. LOA har offentliggjort det i en 
pressemeddelelse. 
 
Vi har ved Knud været repræsenteret ved receptionerne ved de nye rokringerne i 
kommunalbestyrelsen og der er generelt en positiv stemning/respons både ved rådmænd 
og vores afgående borgmester. 
 
 
MOE er i gang med at gennemgå projektet mht. muligheder og tidsplan således at der kan 
planlægges et udbud til omkring 1. febr. Der regnes med 6 licitationer, 5 i kommunen og en 
udenfor kommunen.  
 
 
Kommunen har udpeget den person der skal hjælpe os igennem projektet. 
 
 Geoteknisk undersøgelse er udført 
 
 Opstart af møder med brugere omkring Fremtid. I nærmeste fremtid vil vi afholde møder 
med brugerne af hallen for at få det bedst mulige ud af projektet 
 
  
 Gennemgang af udvalg (byggeudvalg mm.) og aftaler i Vodskov Fremtid skal på plads 
snarligt ifb. med projektet. 
  
Vodskov avis vil følge projektet med en følgeton, om det lokale byggeri med artikler om 
tilblivelsen, brugere mm.. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Vodskov Foreningsfitness 
 

Stade : Palle Hassing 
 
Der er fart på i fitness, der er nu ca. 285 medlemmer. Forenings fitness glæder sig til at 
komme op i nye omgivelser i Byens hus”. Der er gang i arbejdet med at afklare hvordan og 
hvorledes det kan lade sig gøre.. 



4) Ålborg Kommune: 
 
Ålborg kommune:  møde med bibliotek og Multihus aftalt 

Generelt tæt kontakt med Fritidsforvaltningen 
 

5) Foreninger i hallen: 
 

Vodskov Skytteforening. 

 

Den ny bestyrelse er kommet godt fra land med en del nye initiativer og renovering af 

lokaler og banerne er blevet med kuglefang og maling, udført til UG. Ventilationsanlægget 

som blev nævnt i rapporten fra ”baneskydning Danmark” er blevet modificeret, dog er det 

ikke helt optimalt endnu, men dog acceptabelt. Vi etablerer ikke et nyt ventilationsanlæg før 

vi kender helheden i det nye byggeprojekt 

Foreningen har fået ros af politiet, som siger at de bør være forbillede for andre klubber. 

Oppe i hallen er skytterne også blevet mere synlige 

 

 

6) Timefordeling: 
 
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 285.098 08-01-14  

 

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. 
 

8) Hallens drift: 
 

- Repræsentantskabs møde gennemgang forslag 27. januar kl 1900 
-  

Musikanlægget er serviceret af ”lyd og billede” og er nu i orden. 

-  

Billeder og en kraftig rykker er sendt til leverandør af de nye mål for at få ordnet 

udestående så som fastgørelse af bander transportbeslag. 

-  

Håndbold har søgt om en harpiksfjerner. Vi finder en plads til den når den er i hus. 

-   

Så snart at vejret arter sig og vi kan køre på græsset, lejes der en lift for udbedring 

af defekte pakninger ved ventilationshætterne. 



-  

Endnu engang må vi bede foreningerne tage ansvar for at vi holder redskabsrummet 

rydeligt. Det er ikke holdbart som det er nu !! 

-  

Niels Jørn Holm har skiftet 7-8 brusere. 

-  

Jan Held vil komme og foretage nogle små reparationer. 

 

 

9) Forretningsudvalg beretning ved Claus Nielsen 
 
Vi har Ellen og Dorthe ansat på timebasis, og der udover arbejdes der på at finde en varig 

løsning mht. ansættelse i cafeen med 1-2 stk. 

 Jonna har fået mere kontorarbejde, da hun udfører noget af det vi fik ordnet ude i byen før, 

derfor er der fokus på dette i den kommende tid. 

 
 

10)  Centerleder 
 

Jonna er i gang med at : 

 

- planlægge arrangementer bl.a. juletræ 2014.  

 

- i dialog med Vodskov skole m.h.t. skolemad.  

 

- Der arbejdes med udbud og sortiment, således at Caféen kan tilbyde eleverne 

endnu bedre skolemad.  

 

- Åbningstiderne i.f.m. foreningernes stævner øges, således at Café Vodskov Hallen 

er åben en ½ time efter sidste stævnekamp. 

Dette er en udvidet service overfor foreningerne og der følges op på, om  

 foreningerne gør fornuftig brug af tilbuddet.  

 

- Døren til redskabsskuret kan ikke åbnes. CN følger op.  

 

- Et styk spot for gavllys er defekt. Sandsynligvis defekt pærer. Jonna følger op 

 
 

 

 

 

 

 



11)  Hallens hjemmeside: 

Der arbejdes med nye muligheder, blandt andet arbejdes der med at lave aftale med en 
professionel leverandør til udvikling af hallens hjemmeside samt service af samme. 
KL har haft møder med leverandører.  

Centerleder vurderer leverandørvalg snarest.  

Henning forsætter som aftalt ind til videre. 

 

12)  Evt: 
 

- Skilte i hallen skulle være vendt, men vi nåede det ikke. Emnet blev vendt på mødet 
23/9 2013 og vil igen blive taget op i bestyrelsen på næste møde. 
 

- Ønske om Hjertestarterkursus tages op på næste møde. 
 

- Ønske om at få tydeliggjort hallens organisation på enten hjemmeside eller skrift på 
tavle vendes på næste møde 

 
 
 

13)  Kommende datoer:  
 

- Repræsentantskabsmøde mandag den 27. januar kl 19.00 
- Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar kl 19.30 

  
 

 
 


