
 
 

Repræsentantskabsmøde mandag den 27. januar 2014 
 

Bestyrelsen orienterede om status for projekt ”Vodskov fremtid”. 

Mellem jul og nytår sidste år offentliggjorde Lokale og Anlægsfonden (LOA) en pressemeddelelse på deres hjemmeside 

og det kunne konstateres, at Vodskov Hallen var tildelt et støttebeløb på kr. 4 millioner samt lånemulighed på op til 10,4 

millioner. 

Dette var byens julegave fra LOA til projektet Vodskov fremtid. 

Meddelelsen betød også, at det nu er muligt fuldt ud at finansiere projektet. 

LOA´s tilsagn er dog knyttet op på en projektvurdering af større omfang og arbejdet med svar-skrivelse på spørgsmål 

og kommentarer er igangsat og udkast er fremsendt til LOA. 

Vi afventer derfor spændt tilbagemeldingen fra LOA, idet det er afgørende at LOA accepterer svar-skrivelsen. 

Bygherrerådgiver og designarkitekter er involveret i dette arbejde. 
Parallelt med svar-skrivelse pågår arbejdet med at udarbejde udbudsmateriale for totalentreprise. 

Bygherrerådgiver arbejder intensivt på dette og udbudsmaterialet skal desuden balancere krav fra LOA. 

Udbudsmaterialet skal være udarbejdet, således at dette er på plads, når LOA har accepteret svar-skrivelse på 

projektvurderingen. 

LOA tilbyder som anført en lånemulighed på op til 10,4 millioner men andre muligheder er også i spil. 

Der er naturligvis et behov for at involvere et pengeinstitut i projektet for håndtering af finansieringen. 

Der er udover støttebeløb og lånemulighed fra LOA tale om kommunalt tilskud på 2x3 millioner 

Der har været flere forhandlinger med pengeinstitutter og Nørresundby Bank har meldt positiv tilbage på forespørgsel. 

Der arbejdes videre med dette forhold. 

Repræsentantskabet gav tilsagn til at projektet sættes i gang med den angivne finansiering. 

 
På Vodskov Hallens hjemmeside foreligger der nu en opdateret udgave af organisationen for Vodskov Hallen og 

projektet ”Vodskov fremtid”. 

Der er således bl.a. oprettet bygge – og økonomiudvalg samt sport – og kulturudvalg. 

Aalborg kommune har desuden anmodet om etablering af et byggeudvalg i relation til det nye Bibliotek samt Multihus. 

Det forventes, at 2 repræsentanter fra ”Vodskov fremtid” indgår i dette udvalg. 

 

Der forestår møder med såvel eksisterende og nye brugere af Vodskov Hallen, således at ønsker til ”Vodskov fremtid” 

kan afdækkes og vurderes. 

Dette er naturligt også gældende for Vodskov Skole også set i lyset af heldagsskolen. 

 

Det blev oplyst, at Henning Pedersen, efter eget ønske, stopper som webmaster for Vodskov Hallens hjemmeside. 

Henning har gjort en utrolig flot indsats men nu er tiden kommet til at få andre på banen. 
Der har været afholdt møder med leverandører i den henseende og afklaring sker snarest. 

 

En milepæl er nået i projekt ”Vodskov fremtid” og det blev fejret med ost og rødvin. 

Der var stor spørgelyst efter statusgennemgang og mange spørgsmål blev afklaret. 

Bl.a. blev spørgsmålet om tilstrækkelig antal parkeringspladser diskuteret.  

Det er planen at etablere yderligere parkeringspladser sydøst for hallen. 

 

 


