
 
                                                        Vodskov hallen  

Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 16/6-2014  
  
  
Deltagere:  
  
Knud Larsen 
Palle Hassing 
Claus Nielsen  
Mads Juul Jensen  
Kitt Karlsen  
Ann Held 
Jonna, Centerleder  
 
Fraværende: Karen Lisbeth Larsen 
 
Referent: Claus Nielsen, Mads Juul Jensen  
  
  
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Timefordeling  
3. Hallens drift 
4. Centerlederen 
5. Hjemmeside 
6. Vodskov fremtid 
7. Foreninger i hallen 
8. evt 
9. næste møde / kommende datoer 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 

Referart fra sidste møde den 20. maj er godkendt og er på hjemmesiden 
 

2) Timefordeling: 
 

Timefordeling for kommende sæson er på plads. 

 

KL. kontakter Henning som fremsender timefordelingsplan til relevante personer 

 

Jonna kontakter Ulla vedrørende endelig aftale i Spejlsalen/børnedans Vodskov Gymnastik 

Forening. 

 

 

 

 

 

  



3) Hallens drift: 
 

Det nye overvågningssystem/kameraer er idriftsat. 

 

PH kontakter Vodskov Avis, således at der informeres vedrørende overvågningssystemet. 

Tilsvarende skal der laves information på Hallens  hjemmeside. 

 

Økonomi og budgetopfølgning: 

. 

Jonna laver ½ årsregnskab med Michael Vilsen. 

½ årsregnskabet skal give det fulde overblik over økonomien, hvor der arbejdes i det nye 

regnskabssystem Conventus. 

 

 

 

 

4) Centerlederen: 
 

Jonna har indkøbt ny computer samt relevant software. 

 

Jonna arbejder med model for levering af fremtidig skolemad. 

 

Der skal ske afklaring af Vodskov Skoles ønsker/Kim, ligesom der skal vurderes på behovet for 

personale og samlet økonomi. 

 

 

5) Hallens  hjemmeside: 
 

Arbejdet med hjemmesiden går fremad vi vil snart se første udkast. 

  

Jonna deltager i kursus omkring anvendelse af Hallens hjemmeside. 

 

Der ligger en udfordring i at få det hele (bookninger mm) til at spille sammen, men det ser indtil 

videre positivt ud. 

 

 

6)  ”Vodskov fremtid”: 
 

KL orienterede om status for projekt ”Vodskov fremtid”. 
 
Der har været afholdt Licitation og der arbejdes videre efter tidsplanen. 
 
Der arbejdes aktivt med alle parter for at overholde tidsplanen.! 
 
KL. og CN tager til København for afklarende møde med LOA 
 
Desuden er der møder med Aalborg kommune vedrørende lejeaftaler samt Parkeringsforhold 



7) Foreninger i hallen: 
 

Gymnastik arbejder pt. med at skaffe økonomi til indkøb af gymnastikredskaber. 

 

 

8) Evt.: 
 

Reklamer i hallen. Udvalg bestående af, indtil videre Palle og Knud (gerne flere), vil prøve at 

gøre sig nogle tanker om hvordan vi håndterer reklamer i hallen fremover. 

 

Der arbejdes på en løsning for at fiksere målene når de er trukket ud til endevæggene 

 

Ligeledes arbejdes der på et alternativt arrangement af dommerbord. 

 

9) Næste møde / kommende datoer: 
 

Næste bestyrelsesmøde, forslag mandag 30. juni kl. 19.30 hos Ann 
 

 


