Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Beretning for år 2001.
25 års fødselsdag.
I 1975 var der en kreds af sognets beboere der satte sig det mål at få etableret en idrætshal her i sognet, og som vi jo alle kan se lykkedes dette knaldhamrende gode initiativ/ide.
Kjeld Pedersen indtrådte i hallens første bestyrelse og Ann & John blev ansat som inspektørpar. Bøgeskovhallen blev bygget og indviet i november måned 1976, for 25 år siden. Alle tre personer er stadig aktive for Bøgeskovhallen, og derfor kunne vi i 2001 fejre tredobbelt sølvbryllup. Dette arrangement har præget bestyrelses arbejde i 2001, og vi har lagt
mange kræfter og megen energi i at stable et minderigt jubilæumsarrangement på benene.
Det er derfor glædeligt at vi efterfølgende har modtaget så mange positive tilkendegivelser
om dette arrangement, og ikke mindst fra sognets beboere. Jubilæumsfesten har fået megen ros. Det er noget der har varmet os alle i bestyrelsen. Jeg kan oplyse at vi var i alt ca.
470 personer til jubilæumsfesten, hvilket var det antal vi fra starten havde sat som maksimum – altså fuldt hus. Vi siger tak for denne store tilslutning. Den er vi utroligt glade for.
Jeg vil godt her i dag ønske Ann og John endnu engang tillykke med jubilæet. Dette gælder
selvfølgelig også dig Kjeld, men samtidigt også et tillykke med udnævnelsen til byggeforeningens første men forhåbentligt ikke sidste æresmedlem. Tak til jer alle tre for jeres utrættelige arbejde for Bøgeskovhallen, og dermed også for alle brugerne – ja hele sognet.
En stor tak for alle de flotte gaver vi fik til jubilæet.
Jeg vil også gerne takke TGI’s revyhold med Ann i spidsen for den særdeles festlige og
flotte jubilæumsrevy. Det var ikke mindst revyen der gjorde dagen så mindeværdig.
Også en stor tak til festudvalgets øvrige medlemmer, John, Kjeld og Poul Erbo, for indsatsen.
Som det er de fleste bekendt, blev der til jubilæet udarbejdet et jubilæumsskrift. Vi har stadig eksemplarer hvis det har interesse – se blot på bordene. De er til fri afbenyttelse. Tak til
vores forfatter, kjeld, for det store arbejde, og ikke mindst til Danske Bank og BG bank for
pekuniær hjælp til trykningen.
Og så ikke mere herom – eller som det hedder på nudansk. Dette er hvad jeg har valgt at
fortælle om jubilæet, idet de fleste af jer jo har deltaget i festlighederne.

Vedligeholdelse.
Vi har i 2001 været forskånet for større reparationsarbejder, hvorfor de væsentligste arbejder har bestået af: Efter ønske fra TGI er der foretaget ombygning af hallens højttalersystem således at der nu kan foretages separat ind og udkobling af hver af de 8 højttalere.
Derudover er beslagene til ophængningen blevet udskiftet til en mere stabil type. Udskiftning af låsecylindre til vort nøglesystem. Sidste etape forventes udskiftet i indeværende år.
Endvidere er bruserne blevet udskiftet.
Desværre har vi haft to større forsikringsskader, kloakledningen der løber langs hallens østside var stoppet af rødder fra det levende hegn ind mod Niels Arne. Ledningen er udskiftet
men hegnet måtte lade livet. For at skabe en begrænsning mod øst, etableres der spredt
beplantning hvis rødder ikke skulle kunne infiltrere kloakledningen. Vandskade som følge
af utæt zinkinddækning ved hallens ovenlys. Vi påregner at foretage en udskiftning af hele
inddækningen her til sommer. Muligvis før, idet vi har søgt Fredericia Kommune om at få
fremrykket et nyt halgulv, der oprindeligt er budgetsat til 2003. Efter 25 års flittigt brug er
gulvet slidt op, og hvis et nyt fremrykkes, kan der i indeværende år spares vedligeholdelse

samt gulvlakering. En udgift vi skønner vil andrage ca. 50.000 kr. Det er derfor vi har søgt
om fremrykning.

Hallens økonomi.
Årets resultat er igen positivt. 2001 gav et overskud på godt 16.000 kr. Hvilket senere vil
fremgå af regnskabet. Det er mere end forventet, og skyldes bl.a. at vi har fået godt 7000
kr. i ekstra tilskud via folkeoplysningsudvalget til udjævning af de øgede miljøafgifter på el,
vand og varme. At vi har haft øgede renteindtægter grundet en vågen kasserer, idet vi har
fået etableret en såkaldt højrentekonto.

Idrætsbørnehave.
På sidste års generalforsamling orienterede jeg om vore drøftelser med Bøgeskov Børnehave om etablering af en skov- og idrætsbørnehave, idet der er mangel på pasningsmuligheder her i sognet. Dette er desværre ikke blevet til noget. Trods en stor indsats fra Kjelds
side for at få den etableret i Bøgeskovhallen, valgte bøgeskov børnehave at leje sig ind hos
FDF/FPF.

Hallens cafeteria / tgi / hallens fremtidsvisioner.
Som det jo er bekendt, har hallens cafeteria desværre været lukket på de fleste almindelige
træningsaftener på grund af den meget lave omsætning. Vi har siden haft drøftelser med
TGI herom, men en endelig løsning er endnu ikke fundet. Drøftelserne har imidlertid haft
den afsmittende virkning at tanker om Bøgeskovhallens fremtid er kommet på bordet. Vi vil
derfor i fællesskab med TGI prøve at formulere nogle fremtidsvisioner for relationerne mellem TGI og Hallen, og efterfølgende suppleret med bestyrelsens øvrige visioner for fremtiden. Et projekt vi i bestyrelsen ser meget frem til, idet vi internt i bestyrelsen allerede inden
drøftelserne med TGI havde besluttet at igangsætte.

Andet.
Vi har i lighed med tidligere år stillet toiletter samt borde og stole gratis til rådighed for
“sommersjov i bøgeskov”. I år til to arrangementer.

Byggeforeningen.
På sponsorsiden har byggeforeningen måttet sige farvel til en af vore trofaste sponsorer,
nemlig J. I. Jensen og Sønner, der havde en reklame inde i hallen. Til gengæld har vi fået
en ny, nemlig J.L. Installation fra Brejning.
Pladen ved hovedindgangen er blevet suppleret med Servicetryk, på Industrivej, der lavede
vort jubilæumsskrift.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til Torben Kirkegård for mange års støtte, og samtidigt byde
velkommen til de nye med håbet om at vi fremover må få et konstruktivt samarbejde til
gavn for alle parter.
Byggeforeningen har øget sit medlemstal med 15, fra 109 til 124 medlemmer. Vi vil dog
gerne have dette tal øget. For at fremme kendskabet til byggeforeningen vil der i år blive
udsendt en husstandsomdelt folder der beskriver byggeforeningen og dens formål. Eksemplarer af folderen ligger omdelt på bordene.
Jeg vil igen i år udtrykke vor store tak til såvel vore sponsorer som til vore mange trofaste
medlemmer i Byggeforeningen, for den støtte der er ydet i 2001. Uden den mangeårige
støtte havde vi ikke haft økonomisk mulighed for at markere Hallens jubilæum så kraftigt
som tilfældet blev.

Afslutning.
Jeg vil traditionen tro afslutte beretningen for året 2001 med at takke hallens lejere og brugere for et godt og konstruktivt samarbejde året igennem.
Der skal også lyde en tak til alle vore øvrige samarbejdspartnere: Kultur- og Fritidsudvalget,
Forvaltningen, Folkeoplysningsudvalget, SIF og de øvrige haller i kommunen for et uproblematisk samarbejde i året der gik.
Tak til vort personale med Ann og John i spidsen for det stadigt gode og konstruktive samarbejde.
Også tak til mine bestyrelseskolleger, for endnu et behageligt og godt arbejdsår.
Tak

