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1) Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referart fra sidste møde den 23. marts er godkendt og er på hjemmesiden 
 

2) Timefordeling: 
 

Der er fra de forskellige brugere kommet ønsker om tid i hallen til vinter.  

En ros til brugerne at de har søgt tid i hallen til tiden, det hjælper hallen med at lave en god og 

realistisk timefordeling. 

 

De sidste brikker er ved at være på plads, hallen vil gøre alt for at der bliver plads til alle. 

 

Timefordelingen sendes til kommunen i i løbet af 14 dage 

  

3) Hallens drift: 
 

Det nye koncept for driften af Vodskov Hallen i relation til Centerleder, hallen og Cafe/køkken 

er ved at tage form. 

 

Jonna og Dorte evaluerer personaleforhold (evt. ny ansættelser) samt ansvarsområder.  



 

Økonomi og budget: 

 

Kvartalsregnskabet – håndteret i det nye Conventus program – er netop udarbejdet og under 

gennemgang. 

 

 

. 

 

4) Centerlederen: 
 

Jonna vil gerne på kursus I Conventus. En god ide for at komme videre og ligeledes for at 

skabe kontakt med ligestillede.  

 

PC’en på kontoret er ikke tidssvarende med de krav vi har med Conventus mm pt.. 

Jonna ser hvad vi kan få en ny ”Tidssvarende” PC for. 

 

 

5) Hallens  hjemmeside: 
Leverandør er valgt til opbygning af hjemmeside. Arbejdet er sat i gang.  

 

6)  ”Vodskov fremtid”: 
KL orienterede om status for projekt ”Vodskov fremtid”. 
 
Udbudsbeskrivelse er sendt ud til entreprenører. Kontrakt forventes i starten af juli 
 
Vi har fået del – byggetilladelse for nyt køkken samt indgangsparti. 
 
Der er indledt dialog vedrørende etablering af nye indkørselsforhold som følge af ”Vodskov 
fremtid”. 
 
Overvågningssystem er lige på trapperne og etableres delvist i løbet af den næste måned 
udvalgte steder. 
 
Der arbejdes aktivt med alle parter for at overholde tidsplanen. 
 
Der arbejdes pt. med at beslutte part for restfinancering. 
Der foreligger indikerende lånetilbud fra  Nykredit og LOA. 
 
I.f.m. ”Vodskov fremtid” er renovering af eksisterende tag på spillesalen bragt i spil. 
Eventuel renovering vil ske i samarbejde med Aalborg kommune. 
 
Der arbejdes således aktivt med alle parter for at overholde tidsplanen som pt. er under pres. 
 
 
 
 
 
 



7) Foreninger i hallen: 
Palle orienterede om udviklingen for Foreningsfitness. 

Der kan pt. registreres en mindre tilbagegang i medlemstallet p.g.a. sommerperioden. 

 

Det går bare derud af for skytterne. De har både succes med nye medlemmer og på det 

spotslige plan.pt. 

 

 Badminton melder også positive toner pt. 

 

Ingen tilbagemelding fra håndbold denne gang. 

 

Gymnastik glæder sig til komme i hallen næste sæson. 

 

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 

 

9) Næste møde / kommende datoer: 
Næste bestyrelsesmøde, Forslag mandag 16. juni kl. 19.00 
 

 


