Den selvejende institution
Bøgeskovhallen

den 14. februar 2005

Beretning for året 2004
Indledning
Når vi ser tilbage på 2004 er det med erindringen om et år med store omvæltninger,
ikke kun for bestyrelsen, men også for hallens brugere.
Vores inspektør gennem 27 år, john Bech Hansen, ønskede sig nye udfordringer, og
fratrådte med udgangen af sidste sæson.
Jeg vil også ved denne lejlighed rette en stor tak til dig John for dit utrættelige arbejde
for Bøgeskovhallen i alle årene.
En annoncering gav flere kvalificerede ansøgere.
Ved gennemgangen viste det sig hurtigt, at en opdeling af opgaverne, kunne blive en
god løsning for hallen.
En ny halinspektør og en bortforpagtning af cafeteria og selskabs-lokale.
Denne løsning valgte vi ved at ansætte Palle Clausen som halinspektør, medens
cafeteria og selskabslokalet blev forpagtet af Tinna Hvalkof, der sammen med sin
mand, Simon, ejer Simon's Cafe og Restaurent" på Akseltorv.
Denne konstruktion holdt desværre ikke ret længe, idet Tinna valgte at opsige aftalen
med udgangen af 2004.
Hvad gør man så? Vi tog en snak med vores inspektør, Palle. Det glædelige var, at han
var positivt interesseret.
Han har nu, sammen med sin hustru, Ilse, overtaget denne opgave.
Vi håber og tror på at dette parløb er til gavn for Bøgeskovhallen og alle dens brugere.

Hallens økonomi.
Disse personaleudskiftninger har selvfølgelig påvirket hallens økonomi i negativ retning.
Det kan næsten ikke være anderledes.
Årets resultat viser et underskud på 250.000 kr. Hvilket i det væsentligste skyldes
udgifter til annoncering – istandsættelse af cafeteria – ekstra lønudgifter samt
udskiftning af vores gulvvaskemaskine.
Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men det er en situation vi desværre ikke kunne
forudse.
Heldigvis har vi nydt godt af de sidste 10-12 års gode økonomiske resultater.

Halbestyreren.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at byde Palle og Ilse velkommen her
til Bøgeskovhallen.
Det er vort håb, at i begge vil føle jer godt tilrette i arbejdet.
Tiden indtil dato er forløbet gnidningsløst og konstruktivt, og vi ser fortrøstningsfuldt
fremtiden i møde.
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Det er endvidere vores opfattelse, at samarbejdet mellem jer og hallens brugere er
startet rigtigt godt, og det er vi selvfølgelig meget glade for.
Så endnu engang hjertelig velkommen.

Vedligeholdelsesarbejder
Af vedligeholdelsesarbejder vil jeg nævne, at vi i 2004 via den særlige kommunale
anlægspulje har foretaget en renovering af alle flade tage, samt reparation af murværk
bl. a. hallens nordvestlige hjørne.
Nu vi er ved vedligeholdelsesarbejderne, vil jeg også nævne, at vi har fået en ekstra
hjælp til Palle, nemlig Laust Fogtmann.
Laust er særdeles ferm til at foretage småreparationer.
Laust har bl.a. sørget for, at pokalskabene i cafeteriet har fået en kulør der matcher de
nye stole, og mindre flisearbejder er det også blevet til.
Vi vil også gerne byde dig velkommen til Bøgeskovhallen, og håber du bliver glad for at
være her.
Vi ser frem til et frugtbart samarbejde fremover.
Velkommen.

Andet
Desværre har vi måttet sige farvel til østjysk pistolklub, der igennem mange år har
været en fast lejer af vore skydebaner, og jeg vil gerne rette en stor tak for det gode
samarbejde der har været i alle årene.
Af øvrigt nyt bør nævnes:
At vi har forøget vor maskinpark med en vaskemaskine og en tørre tumbler, samt en
computer til inspektøren.
At vi igen i år har imødekommet en ansøgning fra "Sommersjov i Bøgeskov" om brug af
hallen og dens inventar til deres aktiviteter.
At vi sammen med øvrige foreninger og interesseorganisationer i Vejlby Sogn arbejder
på at få etableret et foreningssamvirke, og et par af de projekter, som allerede er i
støbeskeen, er etablering af en velkomstfolder til alle nytilflyttere, samt etablering af en
fælles hjemmeside.

Forsikringsskader
Vort mareridt !
For et år siden fortalte jeg om en slibning og omlakering af det nye gulv i elskabslokalet.
Desværre viste det sig, at der stadig var fugtproblemer, så gulvet blev endnu engang
skiftet.
Så nu håber vi, at vi har fået al fugten fjernet.

Byggeforeningen
Selv om byggeforeningen har oplevet et lille medlemsfrafald, holder den sig stadigt
stabilt, hvilket er meget tilfredsstillende.
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Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle vore sponsorer og til alle medlemmerne
for den store opbakning vi stadigvæk oplever.
For nogle år siden besluttede vi ikke at udlåne hallens borde, stole og service, primært
på grund af slitage.
Igennem de senere år har vi ved fornyelser og ombygninger udskiftet en del heraf., men
vi har valgt at beholde de gamle bander og det gamle service.
Vi har derfor besluttet, at dette, sammen med trebenene og de orange stole, nu kan
lånes vederlagsfrit af byggeforeningens medlemmer.
Og som det senere vil fremgå af byggeforeningens regnskab, har foreningen sponseret
nye stole til vort cafeteria der sammen med den øvrige istandsættelse har givet lokalet
et tiltrængt løft (gardiner – maling – lamper mv.).

Afslutning
Jeg vil igen i år takke vore lejere (skolen og tgi) og brugerne for et særdeles godt
samarbejde.
Samme tak sendes til alle vore øvrige samarbejdspartnere:
•

Fou.

•

Kfu.

•

Forvaltningen.

•

Sif.

•

De øvrige haller i kommunen.

•

Vore håndværkere.

•

Vor revisor.

Tak til vort nye personale for et godt og frugtbart samarbejde,
Og slutteligt tak til mine kolleger i bestyrelsen for et velfungerende samarbejde i et
begivenhedsrigt 2004.
Tak.
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