Informationsmøde i Vodskov Hallen den 27. august 2012.
Vodskov Hallen havde indkaldt til Informationsmøde for brugerne af hallen samt
øvrige relevante personer.
Centerleder Jonna Dam Jensen bød velkommen til 20 personer.
Jonna orienterede om udviklingen af Vodskov Hallen Café.
Caféen servicerer i dag Vodskov Skole og personalet er desuden klar til at
betjene hallens brugere og byens borgere iøvrigt.
På Vodskov hallens hjemmeside kan man orientere sig om caféens udbud.
Jonna har ansat en person på deltid og arbejder med ansættelse af yderligere en
medarbejder også på deltid.
Jonna opfordrede alle til at benytte sig af caféens muligheder og sortiment.
Alle er velkomne til at kontakte Jonna for forespørgsel.
Knud Larsen orienterede om Vodskov Hallens drift og ”Vodskov fremtid”.
Orienteringen omfattede følgende punkter.
Aalborg kommune/Fritidsforvaltningen har i efteråret 2011 foretaget en kameraanalyse af udnyttelsen af hallen.
Tilsvarende analyser er foretaget i andre af kommunens haller.
Analysen for Vodskov Hallen så fornuftig ud og vi lå ”i den gode ende” m.h.t.
udnyttelse af halfaciliteterne.
Vodskov Hallen etablerer ikke et nyt kostbart bookingsystem men et system kan
være på vej via Aalborg Kommune.
Mere simpelt benytter vi os af aktivitetskalenderen på hallens hjemmeside.
Det er meget vigtigt, at foreningerne afmelder tid i hallen, når
turneringskampe, stævner og andre arrangementer aflyses. Husk at
kontakte centerlederen.
Det giver andre muligheder for at udnytte hallen. Alle bør benytte
aktiviteskalenderen for ledig tid i hallen, således at vi opnår en optimal
udnyttelsesgrad.
Vodskov Hallen påtænker tillige at udleje ”fritimer” til interesserede borgere.
Der arbejdes pt. med evt. indkøb af en rumdeler til spillesalen. Rumdeleren består af
en dug samt netdel, således at der kan foretages opdeling af spillesalen for bedre
udnyttelse af denne.
Brugeren opfordres til at ny-tænke m.h.t. brug af en rumdeler.
Forhallen udgør et uudnyttet areal og et lille pilotprojekt /cirkeltræning overvejes i
DGI-regi.
Vodskov Hallen er som udgangspunkt lukket i ferieperioder men aktiviteter kan aftales
med centerlederen.

Der er sat flere ressourcer ind på rengøringen, som styres af centerlederen.
Der sker opdatering af skiltningen for rengøringen, således at seneste
rengøringstidspunkt kan konstateres.
Der appeleres til trænere og ledere samt Vodskov Skole for hjælp til at opnå
et tilfredsstillende rengøringsniveau. Her kan alle hjælpe til med focus på
fornuftig adfærd.
Dette gælder også omklædningsrummene samt orden i redskabsrum.
Vodskov hallen har nu foretaget store investeringer i Vodskov hallen café samt
ansættelse af personale. Traditionelt har brugerne kunne medbringe kage, drikkevare
m.m. i hallen, hvilket vi er nød til at ændre fremover.
Det skal derfor pointeres, at mad, drikkevarer samt andet spiseligt
skal købes i Vodskov Hallen Cafe´.
Det overvejes desuden at etablere et egentlig Café-udvalg med personer fra brugerne.
Der er nu etableret informationssystem via 2 info-skærme i forhallen og caféen.
Informationssystemet er støttet af Spar Nord Bank i samarbejde med Vodskov
Samråd og et lille udvalg af frivillige personer.
Brugerne og byen iøvrigt opfordres til at benytte sig af det nye
informationssystem, idet
det er muligt at få ”reklame” for sin aktivitet i systemet. Henvendelse til
centerlederen.
Vodskov Hallen er begunstiget af personer, som yder frivillig hjælp til praktiske opgaver i
hallen.
Med den udvikling vi forventer, har vi behov for yderligere hjælp til diverse opgaver.
Vi påtænker snarest at søge om hjælp via de lokale medier.
Har nogen kendskab til personer, som er gået på efterløn eller pension og som
kunne tænkes at ville give en uforpligtende hjælp til Vodskov Hallen, så må de
meget gerne tage en snak med centerlederen.
Vi har modtaget ½-årlig regnskabsrapport, som udviser et mindre overskud.
Der er investeret en del i foråret, så vi forventer et fornuftigt årsresultat.
Pt. følger vi budgettet.
Ovennævnte skal kunne lade sig gøre, hvis alle støtter op om
udviklingen.
Knud Larsen orienterede om status for projektet ”Vodskov fremtid”.
Det er senest meddelt, at den del af projektet,som vi aktuelt har ansøgt om
midler til, er indstillet af Folkeoplysningsudvalget samt af Udvalget i Skole og
kulturforvaltningen.
Nu afventer vi så den politiske beslutning omkring Aalborg kommunes
budget 2013.
Vi er alle klar over den pressede økonomi i kommunen men vi håber på det
bedste.
I forbindelse med informationsmødet havde alle mulighed for at nyde en
velsmagende menu fra Vodskov Hallen Café.
Jonna havde ”tryllet” og alle tog godt fra sig af retterne.

