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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referart fra sidste møde den 25. marts er godkendt og er på hjemmesiden 
 

”Vodskov fremtid”: 
KL orienterede om status for projekt ”Vodskov fremtid”. 
Udbudsbeskrivelse for totalentreprise er fremsendt til LOA for godkendelse. 
Der er i den forbindelse aftalt møde med LOA den 13. maj. 
 
Der arbejdes med at få del – byggetilladelse for nyt køkken samt indgangsparti. 
 
Der er indledt dialog vedrørende etablering af nye indkørselsforhold som følge af ”Vodskov 
fremtid”. 
 
Der har været afholdt møder med Bibliotek og Multihus vedrørende ønsker og krav. 
Model af kommende bygnings-reolsystem forevist repræsentanter for Biblioteket. 
Der er aftalt yderligere et møde med Multihuset for afklaring af værkstedsforhold m.m. 
 
 



Der arbejdes med alarm-/overvågnings- og adgangskontrolsystem. 
Overvågningssystem etableres delvist med det samme grundet den megen hærværk der pt. 
finder sted. 
 
Der arbejdes aktivt med alle parter for at overholde tidsplanen. 
 
Der arbejdes pt. med at beslutte part for restfinansiering.(10,4 mill.) 
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. 
 
 

Aalborg kommune: 

I.a.b. 

 

Foreninger i hallen: 

Palle orienterede om udviklingen for Foreningsfitness. 

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

Tilbagegangen ligger inden for det forventede og Foreningsfitness er veletableret med positiv 

tilslutning på ca. 290 medlemmer. 

 

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. 

 

Der er ekstra aktiviteter i hallen denne vinter, så der bliver pres på. 

Det er en positiv udvikling at der er så mange der gerne vil bruge hallen, det understøtter at det 

vi har gang i med Vodskov fremtid, har sin berettigelse! 

  

Hallen vil gøre alt for at der bliver plads til alle. Timefordeling vil være på plads inden længe. 

 

Økonomi og budget:: 

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

gennemgang. 

KL, Jonna og Revisor arbejder med præcisering af regnskabet. 

 

 

Hallens drift: 

Der arbejdes med nyt koncept for driften af Vodskov Hallen i relation til Centerleder og Cafe´ 

Vodskovhallen/køkken. 

Jonna og Dorte evaluerer personaleforhold samt ansvarsområder. 

Forretningsudvalget vil lave endelige aftaleforhold med Jonna og Dorte. 



 

Det er besluttet, at Palle Hassing indtræder i halllen´s forretningsudvalg. 

 

Centerlederen: 

I.a.b. 

 

Vodskov Hallen´s Cafe´: 

I.a.b. 

 

 

Hallens  hjemmeside: 

KL, Jonna og Mads arbejder med koncept for hallen´s hjemmeside. 

Der afholdes snarest møde med leverandør. 

 

Diverse: 

I.a.b. 

 

Næste møde: 
Tirsdag den 20. maj kl. 19:30 
 

 


