
 

Referat for repræsentantskabsmøde 14-11-2011 

Hallens årlige "Gule ærter-møde" for repræsentantskabet, blev denne gang uden Gule ærter, men med 

gullasch som blev rost, den var god. 

Den nye Masterplan for hallen skulle fremlægges, vi skønnede, at det havde interesse for et bredere forum, 

og valgte at udvide indbydelsen til også at omfatte de, som har vist interesse for projektet og andre 

repræsentanter for Vodskov by og foreninger. 

På mødet vil bestyrelsen orientere om hallens virke, ligesom der vil være mulighed for en bred drøftelse af 

løst og fast. 

De er målrettet idræt og trivsel, hvilket er baggrunden for, at de bragt på banen, så vi undgår blot at gøre 

som vi plejer. Det giver forhåbning om, at der skabes en løsning som kan fungere mange år fremover. 

Vi har set på nogle af de løsninger de har præsteret andre steder. 

Projektet planlægges udført i etaper, så det hele tiden bliver udført efter økonomisk ansvarlig model. 

På mødet fremlagde arkitektfirmaet Keinicke & Overgaard den nye Masterplan omkring Vodskov Fremtid. 

Hvilket de gjorde meget flot, med et projekt som præsenterede sig flot. 

Der er tale om en skitse, der kan rettes på projektet, så det bliver målrettet det lokale behov (I Vodskov), 

der er lavet en folder, som fremlægges i hallen til gennemsyn. 

Hallen ligger midt i byen, men skal derudover blive et sted hvor folk mødes. Typisk er det kun ca. 20% af 

beboerne som bruger hallen, målet er at få flere ind i hallen, åbne op og få synliggjort de aktiviteter der er i 

gang, som fremstår som et sted hvor der foregår noget og giver lyst til selv at komme der så det bliver 

byens hus og ikke kun idrættens hus.  Der lægges vægt på at der skabes et ude/ inde miljø. 

Der tænkes tilbygget nogle lokaler, med en funktionalitet som dækker behovet lang tid fremover. Der bliver 

løbende udført vedligehold hvor der bliver foretaget forbedringer af den eksisterende hal, så den bliver 

integreret i projektet. 

En hal 2 er ikke første prioritet, da det vil være et tilbud som henvender sig til de eksisterende brugere og 

dermed ikke lokke nye ind. Derfor tænkes der fitness og spinning ind i projektet, indendørs naturligvis, men 

med mulighed for om sommeren, at tage cyklerne ud. Skal også henvende sig til løbere og cykelfolk, som 

kan bruge hallen som udgangspunkt i Pitstop. 



Udeanlæg til fitness, klatrestativ, minigolf ol. tænkes anbragt i forbindelse med cafeen, så der naturligt 

skabes en forbindelse derimellem. 

Indendørs tænkes udført legeområde med tilhørende klatrevægge i det eksisterende indgangsparti og 

redskabsrum. 

Der skal skabes mulighed for ”drivein motion” hvor man kan komme og dyrke sin motion, på de tidspunkter 

der passer i ens dagligdag. 

Der kan gives plads til fysioterapi, som naturligt er hjemmehørende i forbindelse med et idrætsanlæg.  

Disse tiltag vil i stort omfang være selvfinansierende og måske ligefrem kunne give tilskud til den øvrige 

haldrift. 

Indgangen placeres sådan, at det derfra giver mulighed for at se alle aktiviteter og få lyst til at deltage, 

samtidig med forbindelse til cafeområdet, så der bliver direkte adgang dertil. 

Projektet gør meget ud af, at få etableret glaspartier, så der skabes mulighed for at følge med i de 

aktiviteter der foregår i de øvrige lokaler, det giver mulighed for følelsen af at være en del af en større 

sammenhæng. Der gives mulighed for gardiner for de som ønsker at dyrke deres aktiviteter uden tilskuere. 

Der tænkes bygget en mindre ”stemningssal”, som med hæve/ sænke-vægge der kan øge anvendeligheden 

af salen, ikke samme loftshøjde i hele salen, vil være med til at give stemning. 

Der etableres nye omklædningsrum i forbindelse med de nye anlæg, så udøverne ikke skal, den lange vej til 

de eksisterende. 

De mange glasfacader vil give varmetab, men giver en gevinst i med mindre lysbehov i dagtid, der anvendes 

naturligvis energiglas, som minimerer tabet. Der kan suppleres med solcelleanlæg. 

Ved at åbne op med flere glasflader og med flere brugere, er erfaringen at hærværk og ballade mindskes. 

De som bliver inddraget og får ejerskab til hallen er ikke tilbøjelige til at forøve hærværk derpå. 

Projektet åbner muligheder for ny brug af hallen og forhåbentlig giver det lysten til at komme i gang. 

Repræsentantskabet gav grønt lys for at gå videre med projektet. 

Efter et år med en god indsats af Tina som halbestyrer, mangler hallen igen en halbestyrer. Her og nu 

hedder løsningen Jonna, men det er ikke nødvendigvis en varig løsning, men kan forhåbentlig være med til 

at finde løsningen til den fremtidige driftsform. 

Hallen har modtaget nogle donationer for forskellige formål, Dronninglund sparekasse har doneret 

størstedelen af det nye lydanlæg, 50.000,- fra SparNord til skærm informationssystem. 

Hallen er i gang med levering af skolemad. 

Halen bliver brugt til en række forskellige arrangementer. 


