
 
 
Repræsentantskabsmøde den 2. december 2013 
 
Velkomst ved Knud Larsen, som efter traditionel grønlangkål med det hele, orienterede om Vodskov Hallens 
virke.  
 
De på den ekstraordinære generalforsamling besluttede ændringer i Fundatsen er implementeret. 
Sammensætningen af det nye Repræsentantskab fremgår af Vodskov Hallens hjemmeside. 
Enkelte brugere mangler stadig at melde personer ind til Repræsentantskabet. 
Det forventes, at der bliver behov for at udvide antallet af repræsentantskabsmedlemmer på baggrund af de 
mange brugere af Vodskov hallen. 
 
Vodskov Hallen Café er fortsat velfungerende med ”sundere” mad og god økonomi. 
Samspillet med foreningerne er yderst tilfredsstillende. 
Skolemad er fortsat en succes men det var en udfordring med personale og økonomi, da Vodskov Skole var 
sat på pause i april måned. 
 
Hallens tag trænger til renovering / fornyelse. Der har i perioden været lækager som har krævet midlertidig 
reparation. Det har været problematisk at finde den egentlige årsag til lækagerne men endelig løsning 
forventes på vej. 
Der er brugt en del penge på ovennævnte og vi har kontakt til Aalborg kommune i relation til 
vedligeholdelsespulje. 
 
Der er etableret kold drikkevandsautomater, som alle kan benytte. 
Automaterne bliver brugt flittigt. 
Aalborg kommune har bidraget økonomisk til automaterne. 
 
Let skillevæg er opsat i boldspilsalen, således at der kan være flere forskellige aktiviteter i gang samtidigt. 
Skillevæggen skal bidrage til at udnytte boldspilsalen optimalt samt give foreningerne bedre muligheder for 
at tilrettelægge træningstider. 
 
Nok en gang var der en opfordring til foreningerne om at melde annullerede reservationer ind til 
Centerlederen. 
 
Vodskov Hallen er blevet ”frivillig momsregistreret” pr. 1. januar 2013. 
Dette har betydning for refusion af moms på kommunalt tilskud samt forbrugsafgifter. 
 
Foreningsfitness er startet op og har allerede 235 medlemmer, hvilket er langt flere end forventet på 
nuværende tidspunkt. 
Finansieringen af faciliteterne er sket via DGI/Lån samt lån fra Nørresundby Bank. 
 
Status for projekt: Vodskov Fremtid blev gennemgået. 
Plantegning over det forslag, der er forelagt LOA (Lokale og Anlægsfonden), blev præsenteret for de 
fremmødte. 
LOA tager stilling til projektet ”Vodskov fremtid” medio december. 
Vodskov Hallen har ansøgt LOA om tilskud samt lån. 
Pt. arbejdes der med kontrakt i relation til udarbejdelse af projektet til totalentreprise. 
På nuværende tidspunkt er der indhentet forhåndsgodkendelse for projektet. Det gælder bl.a. tekniske 
brandforhold samt parkeringspladser. 
Såfremt al finansiering falder på plads som forventet, kan der regnes med opstart af byggeri medio april. 



Byggeforløbet planlægges således, at Vodskov Hallen vil kunne fungere overfor brugerne med minimum af 
ulemper. 
Aflevering af projekt ”Vodskov fremtid” forventes medio marts 2015. 
 
Aalborg kommune har budgetsat 2 x 3 millioner til projektet og vi har netop modtaget et delbeløb. 
 
 
Ved projektstart blev der etableret flere organisatoriske udvalg og disse udvalg skal nu aktiveres igen, 
således vi kommer på forkant med de nye faciliteter. 
Der skal afholdes et møde med brugerne, således at deres ønsker og behov afdækkes. 
 
Når projektet ”Vodskov fremtid” er gennemført, vil der udskrives konkurrence om, hvilket navn det nye 
centrum i Vodskov by skal have. 
 
Repræsentantskabet godkendte, at projektet fortsættes, incl. finansiering. 
 
 


