
 
                                                        Vodskov hallen  

 
Mødereferat  bestyrelsesmøde tirsdag den 25/3-2014  
  
 
Deltagere:  
 
Knud Larsen, formand  
Claus Nielsen 
Mads Juul Jensen 
Kitt Karlsen  
Karen Lisbeth Larsen 
Jonna, Centerleder 
Palle Hassing, foreningsfitn. 
Ann Held 
 
 
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 25. februar er godkendt og er på hjemmesiden 
 
  



2) ”Vodskov fremtid: 
 
Stade ved Knud Larsen: 
 
Projektbeskrivelse version 5 modtaget og behandles i byggeudvalget. 
Udbuds materiale fremsendes herefter til LOA (inden referat blev skrevet er det 
fremsendt) 
 
Der er stadig en stor opgave for MOE at få LOA til at godkende det. 
  
Der har været afholdt flere møder i Vodskov fremtid siden sidst: 

- Bibliotek 
- Multihus 
- Møde med Aalborg Kommunes fritidsafdeling omkring lejekontrakter. 

Advokatfirmaet Børge Nielsen ser  på muligheder for udformning af 
lejekontrakterne, herefter fremvises de for kommunen. 

-  Møde med kommunen om dagslys indfald ifb med evt nyt tag i Hallen samt 
ændring af P-Plads og indkørsel (nyt møde er aftalt til den 31 marts) 

- Forberedelse omkring udbud og tidsplan 
 

Derudover 
 

- Køkkenområde er gennemgået og klar til udbud 
- Adgangskontrol og alarmer forberedt til Udbud. Prøver at holde det i udbud, 

ellers må det blive bygherre leverance. 
 

- Der er aftalt modelforsøg omkring reoler, som er bygherre leverance. 
Forventes at fremvises i nærmeste fremtid til kommunen 

 
- Bankskifte til Nørresundby bank pågår 

 
 
   
   
 

3)   Vodskov Foreningsfitness 
 

Stade: Palle Hassing 
 
Der er fart på i fitness, der er nu ca. 345 medlemmer og alle 345 medlemmer i. 
Forenings fitness glæder sig til at komme op i nye omgivelser i Byens hus.  
 
Der har været afholdt generalforsamling og ny bestyrelse er valgt.  
 
Foreningsfitness har modtaget 35.000 kr. fra Vodskovs venner 
 
 



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

 
 

5)  Foreninger i hallen: 
 

Vodskov Skytteforening har afsluttet renovering af lokalerne og har med succes.  

Det går strygende med brugen af lokalerne og ikke mindst sportsligt går det godt. 

Der er en god dialog med skytteforeningen. 

 

Håndbold har anskaffet en bold-harpiks rensemaskine. Placeres i lokale i kælderen. 

Hjertestarter kursus til seniorsport er på plads.  

Håndbold har fået 22.500 kr. fra Vodskovs venner. 

 

 

6) Timefordeling: 
 

Planlægning af næste års fordeling af timer i hallen er en positiv udfordring hvor vi må tænke 

ud af boksen og ikke kun ”som vi plejer” 

Nu da vi har nye brugere, ny skolereform og nye lokaler, må vi tænke alternativt for at få det 

hele til at op i en højere enhed. Der er aftalt møde d.10. april om dette emne. 

 

Til foreningerne: 

For at vi kan få det hele til at lykkedes, venligst meld tilbage med ønsker omkring tider for 

næste sæson. Deadline er medio april, men før jo bedre, derefter laves der 

timefordeling. 

 

7) Økonomi og budget: 
 

Økonomi følger konto  

Regnskab 2013 er indsendt. 

 

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

 

 

8) Hallens drift: 
 

Der har været en del samarbejde med Nordjyllands Politi omkring hærværk og 

indbrud. Vi kan opfordre til hvis man ser nogle løbe rundt på tagen mm, at sige det. 

 

Der er indhentet overslag på video kontrol ved beredskab Ålborg. 

Det forventes at det opsættes snarest. 

 



 

 

9) Forretningsudvalg beretning ved Claus Nielsen 
 
Der er stadig fokus på bemandingssituationen 

 

Conventus er under opstart i den kommende periode.  

  

 

 

 

10)  Centerleder 
 

Jonna er i gang med at planlægge arrangementer i sæson 2014.  

 

Hånbold mål er nu ok. 

 

 

11) Hallens hjemmeside: 

Der arbejdes med nye muligheder,. 

Vi har valgt leverandør og har fået første udkast.. 

Der vil komme noget om dette senere. 

Mads vil følge op på dette  

Henning forsætter som aftalt indtil videre, indtil den nye side er på plads. 

 

12)  Evt.: 
 

- Skilte i hallen skulle være vent men vi nåede det ikke. Vil 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:  
 

- Generalforsamling - mandag den 31. marts kl. 19.30 i cafeen 
- ”Er der en ny rød tråd i timefordeling” for bestyrelsen den 10. april kl 19.30 i 

cafeen 
- Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 23. april 2014 kl. 19.30 i cafeen 

 


