
 

                                                        Vodskov hallen  

 
Mødereferat  bestyrelsesmøde mandag den 25/2-2014  
  

 
Deltagere:  
 
Knud Larsen, formand  
Claus Nielsen 
Mads Juul Jensen 
Kitt Karlsen  
Karen Lisbeth Larsen 
Jonna, Centerleder 
Palle Hassing, foreningsfitn. 
Ann Held, formand, Håndb 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Referent: Mads Juul Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. “Vodskov Fremtid” 

3. Vodskov Foreningsfitness 

4. Aalborg kommune 

5. Foreninger i hallen 

6. Timefordeling 

7. Økonomi og budget 

8. Hallen`s drift 

9. Centerlederen 

10. Vodskov Hallen´s Cafe´ 

11. Hallen`s  hjemmeside 

12. Evt. 
13. Næste møde / kommende datoer 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referart fra sidste møde den 14. januar er godkendt og er på hjemmesiden 
 
 Gennemgang af repræsentantskabsmødet den 27. januar ved Claus Nielsen : 
 
Der var fremmødt en 15-20 personer til mødet og Claus gennemgik status i Vodskov 
fremtid dd..  
”Efter at finansieringen nu er på plads skal vi videre med udbud mm”.  
Bestyrelsen fik fuld opbakning til at fortsætte i samme spor som hidtil. 
 
 Mødet gik rigtigt godt, der var en positiv stemning og en stor spørgelyst. 

2) ”Vodskov fremtid: 
 
Stade ved Knud Larsen 
 
Udbudsbeskrivelse version 3. er langt fremme og forventes sendt til Flemming Overgaard til 
gennemsyn, inden gennemgang ved LOA 
  
Der har været stor mødeaktivitet i Vodskov fremtid 
 

- Møder med Aalborg Kommunes fritidsafdeling omkring lejekontrakter, dagslys evnt 
nyt tag i Hallen samt ændring af P Plads og indkørsel 

 
- Møder vedr. køkkenområde. Det er vigtigt at komme i gang med planlægning for at 

overholde tidsplanen, da dette område er vigtigt mht. skolemad mm.  
 

-  Møde vedr. Adgangskontrol og alarmer. Der ligger en udfordring i at få et system 
der kan integrere alle de forskellige aktiviteter/lokaliteter i huset. 
Et nøgleløst system er ønskelig.  

   
- Møde med Foreningsfitness omkring deres nye omgivelser. 

 
 
Der er udsendt en skrivelse til brugerne af hallen om at de gerne må se hvad på hvad de 
ønsker af Vodskov fremtid fremover som brugere.   
 
I nærmeste fremtid (1-2 uger) bliver alle brugere indkaldt til møde omkring hvordan de ser 
dem selv i de nye omgivelser i Vodskov fremtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Vodskov Foreningsfitness 
 

Stade : Palle Hassing 
 
Der er fart på i fitness, der er nu ca. 330 medlemmer. Forenings fitness glæder sig til at 
komme op i nye omgivelser i Byens hus”. Der har d 17/2 afholdt møde omkring hvordan og 
hvorledes det kan lade sig gøre.. 
 

4) Ålborg Kommune: 
 
Generelt tæt kontakt med Fritidsforvaltningen og LOA 
 

5) Foreninger i hallen: 
 

Vodskov Skytteforening har succes med ny renoverede lokaler og øget tilgang af nye 

medlemmer. Sportsligt går det også forrygende for skytterne. 

 

Håndbold planlægger at anskaffe en bold-harpiks rensemaskine. Sammen med hallen 

findes der lokale til denne. 

 

 

6) Timefordeling: 
 
Til foreningerne: Venligst meld tilbage med ønsker omkring tider for næste sæson. 

Deadline er 1april, derefter laves der timefordeling. 

 

7) Økonomi og budget: 
 

Økonomi følger konto den 25/2 - 219.021 kr.  

 

-Momsangivelse er indsendt 

-regnskab er gennemgået og underskrevet d. 25/2 

 

Umiddelbart har vi en rigtig god likviditet og en god styring.  

 

 

Ole Dahl slutter som regnskabsfører fra start af regnskab 2014, hvor vi vil overgå til 

Conventus.  

 

Vodskov hallen takker Ole for et godt samarbejde i gennem mange år 

 

 

 

 



8) Hallens drift: 
 

-   

Tilpasning af de nye mål til banderene er ordnet af leverandøren (Virklund). 

-  

Der har været forsøg på indbrud i cafeen d. 15. febr. Det er anmeldt til politiet. 

-  

Reparation af omklædning nr. 4 er færdig og rummet er klar til brug. 

 

9) Forretningsudvalg beretning ved Claus Nielsen 
 
Der arbejdes på at finde en varig løsning mht. ansættelse i cafeen med 1-2 stk. 

Jonna har ansat en ny medarbejder pr. 1. marts. 

Jonna har fået noget mere kontorarbejde, da hun har overtaget noget af det vi fik ordnet 

ude i byen før. 

 

Conventus skal til at implementeres i den kommende periode.  

 

10)  Centerleder 
 

Jonna er i gang med at : 

 

- planlægge arrangementer i sæson  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. evt. genindførelse af salatbar. 

 

 

 

 

 

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. 
 

- Der er mulighed for yderligere hjertestarterkursus hvis brugerne ønsker det. 
Brugerne melder tilbage til hallen hvis interessen er der. 

 
 
 

13)  Kommende datoer:  
 

- Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 25 marts 2014 kl 19.30 i cafeen 
- Generalforsamling - mandag den 31 marts kl 19.30 i cafeen 

  
 

 
 


