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Referat fra mødet onsdag den 3. december 2014 kl. 19.00 i Vodskov Hallen 

Deltagere: Ole Wæhrens, Bent Iversen, Erik Sørensen, Henning Pedersen, Lars Kjeldgaard, Peter Lindholt, 
Jesper Nyborg, Karin Madsen, Birgit Kastbjerg 
 
Afbud: Erling Larsen, Knud Larsen 
 
Valg af mødeleder:  

 
1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 
 

2. Besøg fra De Frivilliges Hus 
 Charlotte Meng Kristensen og Katja Jørgensen fra De Frivilliges hus informerede om deres 

arbejde.  

 Husets formål og værdier: 

 De Frivilliges Hus støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde i Aalborg kommune. 

 Grundlaget er en overbevisning om det frivillige arbejdes store værdi på både det 
personlige og det samfundsmæssige plan. De Frivilliges Hus ønsker at synliggøre 
mulighederne indenfor den frivillige verden, så alle, der har lyst og overskud, kan 
deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige betingelser. 
De Frivilliges Hus har mange års erfaring med frivilligområdet. 

 Alle, som vil vide mere om frivilligt socialt arbejde, er velkomne til at kontakte os. 

 I forbindelse med udvidelsen af Hallen kunne det være godt at inddrage De Frivilliges Hus i 
tilfælde af konkrete opgaver, der skal løses. 

 
3. Siden sidst 

 Ole har undersøgt konkrete tiltag i forbindelse med mobildækningen i lokalområdet. Der 
arbejdes fra flere sider på forbedringer ligesom kommunen arbejder på opsætningen af en 
antenneforstærker ved Vandtårnet. 

 
4. Økonomi 

 Økonomien ser fin ud og der forventes et overskud. Vi meddeler kommunen, at dette overskud 
vil blive brug til et større arrangement/møde/foredrag for hele byen i forbindelse med 
udvidelsen af Hallen. 

 
5. Fra udvalgene: 

 Møllens Venner 
 Multihuset 
 Trafik og veje 
 Grønne områder 
 Vodskov skole 
 Vodskov Fremtid 
 Hammer Bakker 
 Byporten 
 Limfjordsløbet 
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 Open by Night: 28.5 + 27.8 2015 
 Diverse foreninger: der er startet en Krolf forening. 
 Sct. Hans aften 
 Juletræ for børn i hallen 
 Hjemmeside 
 Borgermøde/offentligt temamøde: se under punktet Økonomi. 
 Alle udvalg blev gennemgået med henblik på årsberetningen. Udvalget Byporten slettes, da der 

ikke sker noget nyt p.t. Udvalget kan etableres igen, hvis der bliver behov senere. 
 
 

6. Fælles platform for aktiviteter i byen – hvordan skabes ”ejerskab” blandt foreninger, forretninger 
etc. 

 Den fælles platform for Vodskov er Vodskov.Net. Det er fint, at der på siden linkes til 
foreningers og forretningers egne hjemmesider. Det kan være en god ide, at der på 
Vodskov.Net oprettes platform for facebook siden Vodskov By. 
Henning fik sagen ordnet dagen efter mødet  

 
 

7. Evt. 
 Intet 

http://www.vodskov.net/

