Den selvejende institution
Bøgeskovhallen

den 28. januar 2006.

Beretning for året 2005.
Indledning.
Efter et 2004 med store forandringer for Bøgeskovhallen med nyt inspektør par og ændringer omkring driften af hallens cafeteria og selskabslokale, kan vi nu igen se tilbage på
et år med en traditionel drift og en støt og rolig udvikling.
Den 1. januar 2005 overtog vort inspektørpar Ilse og Palle Clausen, driften af hallens cafeteria og selskabslokale.
Det viste sig hurtigt, at deres ideer om driften, og hvad dette indebærer af fast og flydende
tilbud, hurtigt blev positivt modtaget af vore brugere.
Såvel Ilse som Palle har med deres omgangstone forstået at skabe gode rammer samt en
god atmosfære, hvilket tydeligt ses af den øgede søgning der har været tale om.
Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en stor tak til jer begge for den indsats i har ydet
i det forgangne år.
Vi håber alle, at den positive udvikling i har været med til at skabe, må fortsætte til gavn for
brugerne, for jer, og dermed også for Bøgeskovhallen.

Økonomi.
Efter et regnskabsmæssigt tungt år 2004, er der nu igen ved at være balance i hallens
økonomi.
Dette skyldes ikke mindst en øget udlejning til Bøgeskov Skole, SFO og Børnehaven, således at hallen nu er fuldt udlejet fra kl. 8 morgen til 23 aften, bortset fra få timer mandag
formiddage.
Og på trods af kommunens meget stramme økonomi og dermed også dens formåen, har
vi i forbindelse med de førte drøftelser om de selvejende hallers meget stramme økonomi,
oplevet en utrolig stor velvilje og forståelse fra såvel FOU – K & F samt Forvaltningens
side, hvilket resulterede i, at det kommunale tilskud er blevet opreguleret, bl.a. for at kompensere for de senere års stigende energiafgifter, hvilket I alle skal have en stor tak for.
Året 2005 har, som det senere vil fremgå af regnskabet, resulteret i et minimalt underskud
på ca. 5.000 kr., hvilket skal sammenholdes med et budgetteret underskud på 65.000 kr.
Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende.
Imidlertid har vi efterfølgende modtaget opgørelser over hallens energiforbrug og vi må
desværre konstatere, at der er tale om en samlet efterregning på 100.000 kr.
Det skulle efter de seneste oplysninger skyldes manglende registrering af aflæsningerne i
de sidste 3 år.
Så en fortsat stram økonomisk styring er derfor nødvendig.

Vedligeholdelsesarbejder.
Af vedligeholdelsesarbejder vil jeg nævne, at vi i 2005, via den særlige kommunale anlægspulje, har fået udbedret fugerne mellem gulv og vægge i omklædningsrummene 5 og
6.
Derudover har Laust foretaget en totalrenovering af bænkene udenfor cafeteriet.
Samtidig kan vi se frem mod ret store vedligeholdelsesarbejder i 2006.
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Den selvejende institution
Bøgeskovhallen
Det drejer sig om:
•

En renovering af vort ventilationsanlæg.

•

Udskiftning af den gamle eternit stern.

•

Gennemgang af hallens tagplader.

•

Udskiftning af de to kælderdøre.

den 28. januar 2006.

Bøgeskov Bygger Bro.
Med denne titel blev vi indbudt til drøftelser omkring udbygning af skole, SFO, fritidsklub
og børnehave mv. Idet man ønskede at undersøge om der kunne skabes øget integration
og samarbejde mellem områdets institutioner og foreninger, og skal ses i sammenhæng
med de pladsproblemer disse institutioner er løbet ind i.
Drøftelserne har resulteret i, at det er besluttet at afholde et åbent fællesmøde (workshop)
i Bøgeskovhallen.
Oprindeligt blev mødet påregnet afholdt lørdag den 4. marts 2006, men forarbejdet med
bl.a. fastlæggelse af tidsplan for hele processen vil resultere i en udskydelse af workshoppen. En ny dato ikke fastsat pt.
Til denne workshop er det tanken, at lokalsamfundet og dets institutioner og foreninger
kan fremkomme med ideer til, hvordan man ser foreningslivets og lokalområdets institutionelle behov integreret. f. eks. drøftes det meget om genindførelse af en skolemadsordning.
Og i den forbindelse kan man jo stille sig det spørgsmål? Skal der bygges et stort nyt køkken i forbindelse med en skole-udvidelse, eller kan man i stedet anvende hallens køkken!
Hvis svaret er ja, vil der selvfølgelig opstå nogle praktiske opgaver, men vel ikke større
end de kan løses, hvis viljen er til stede.
Bøgeskovhallens bestyrelse ser frem til denne workshop og ikke mindst resultaterne heraf,
og vi vil derfor opfordre til at alle gode kræfter, såvel enkeltpersoner som foreninger mv.,
samles, så vi får flest mulige kreative ideer på banen.

Andet.
Jeg kan i øvrigt oplyse at såvel Kjeld Pedersen som Jan Kargo igen vil repræsentere
kommunalbestyrelsen i de næste 4 år.
Tillykke med genvalget.

Af øvrigt nyt bør nævnes.
•

At der er anskaffet en fiberbane til gymnasterne via byggeforeningen.

•

At der er anskaffet en ny forstærker og en projector.

•

Ny opvaskemaskine.

•

At vi traditionen tro har imødekommet en ansøgning fra "Sommersjov i Bøgeskov"
om brug af hallen og dens inventar til deres aktiviteter i august måned 2005.

Byggeforeningen.
Selv om vi også i år har oplevet en lille medlemsnedgang i byggeforeningen, holder den
sig stadigt stabilt, hvilket er tilfredsstillende.
Men efter de sidste par års udvikling i boligantallet samt den almindelige beboerudskiftning, er tiden måske moden til at vi igen starter en ny hvervekampagne.
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Det vil blive et af arbejdsområderne i det kommende år.

den 28. januar 2006.

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle vore sponsorer og til alle medlemmerne for den
store opbakning vi stadigvæk oplever.

Afslutning
Jeg vil afslutningsvis takke vore lejere og brugerne for et særdeles godt samarbejde i det
forgangne år.
Samme tak sendes til alle vore øvrige samarbejdspartnere:
•

FOU.

•

KFU.

•

Forvaltningen.

•

SIF,

•

De øvrige haller i kommunen.

•

Vore håndværkere.

•

Vor revisor.

Tak til Ilse, Palle og Laust for et godt og frugtbart samarbejde.
Og slutteligt tak til mine kolleger i bestyrelsen for et særdeles velfungerende og gnidningsfrit samarbejde i 2005.
Tak.
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