
 
 

Vodskov Hallen afholdt repræsentantskabsmøde mandag den 12. november 2012. 

 

Formanden for Vodskov Hallens Repræsentantskab – Jens K. Drejer bød velkommen til  

30 personer, som var mødt op for at høre sidste nyt om Vodskov Hallen. 

Det traditionelle repræsentantskabsmøde først i december var fremrykket til november 

med baggrund i den seneste udvikling i projekt ”Vodskov fremtid”. 

De gule ærter var denne gang erstattet med stegt flæsk og persillesovs tilberedt af  

Café Vodskov Hallen. Det så absolut ud til at være en ubetinget succes. 

 

Formand for halbestyrelsen Knud Larsen oplyste, at halbestyrelsen har fået 2 nye 

repræsentanter ved Mads Juul Jensen og Henrik Jørgensen. 

 

Økonomien følges på månedsbasis og opgjort pr. 1. oktober tegner der sig et mindre 

overskud, hvilket er positivt i forhold til de omkostninger, der har været i forbindelse med 

den igangværende udvikling af Vodskov Hallen. 

 

Herefter fortalte Knud Larsen om status for projekt ”Vodskov fremtid” og specielt om   

etape 1, som netop er godkendt på Aalborg kommunes budget, således at Vodskov Hallen 

modtager 3 millioner i 2013 og yderligere 3 millioner i 2014. 

Det samlede budget for etape 1. udgør 12 millioner. 

Der er iværksat initiativer for at opnå egenfinanceringen. 

Etape 1. blev gennemgået via projektor, således at alle fremmødte fik et detaljeret indblik i 

projektet. 

Parallelt til etape 1. er det politisk besluttet, at nyt Multihus og Bibliotek placeret ved Vodskov 

Hallen. 

Derfor arbejdes der med at integrere disse bygninger tegningsmæssigt og financeringsmæssigt i 

projektet. 

Bygningsterminerne er pt. ikke præcist fastlagt endnu men der påregnes opstart efter sommerferien 

2013 og frem til efteråret 2014. 

Mads Thomsen, Vestbjerg gav de fremmødte et indblik i den politiske proces frem til projektgod-

kendelse på det kommunale budget. 

 

Derudover blev der orienteret om Foreningsfitness, som er et koncept udviklet af DGI og DIF i 

samarbejde. 

Såfremt der etableres Foreningsfitness med tilhørende lokale, så skal dette betragtes som et projekt 

ved siden af etape 1.   

DGI har afholdt orienterende møde om Foreningsfitness og alle er enige om, at ideen er værd at 

arbejde videre med. 

Halbestyrelsen arbejder pt. med at få etableret en Styregruppe, som skal vurdere og arbejde videre 

med Foreningsfitness. 

 



Vodskov Hallen skal være omfattet af et godt og fornuftigt rengøringsniveau. 

Det mener halbestyrelsen også er gældende i dag. 

Hjælp til med at holde hallen ryddelig og pæn, som du gerne selv vil modtage den. 

Emner som brugte badmintonbolde og harpiks skal bl.a. diskuteres på træner/ledermøder og 

generelt. 

 

På hallen´s hjemmeside kan man orientere sig om et simpelt bookingssystem, som netop er 

implementeret, således at det er muligt at se ledige timer, som kan lejes via henvendelse til 

centerlederen. 

Bookingsystemet skulle gerne medvirke til optimal udnyttelse af den samlede halkapacitet. 

 

Der blev opfordret til at alle bruger af Vodskov hallen anvender hjemmesiden og orienterer sig på 

info-skærmsystemet. 

Alle brugere har mulighed for at benytte sig af info-skærmsystemet til informationer. 

 

Vodskov Hallen vil snarest ”søge” om frivillig hjælp til hallen. 

Centerlederen har mange små begrænsede opgaver, som kan løses af personer, som ønsker at være 

til hjælp i hallen. 

Man er meget velkommen til at henvende sig til centerlederen. 

 

Café Vodskov Hallen arrangerer stort juletræ for byens børn den 1. december. 

Det bliver en rigtig juletræsfest med musik, julemand og godteposer. 

Desuden vil der være forskellige boder i hallen. 

 

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med kaffe og hjemmebagt kage. 

 

  


