Den selvejende institution
Bøgeskovhallen

den 28. februar 2007

Beretning for året 2006
Indledning
I november måned 1976, altså for lige godt 30 år siden blev Bøgeskovhallen officielt
indviet under særlig stor lokal bevågenhed.
En milepæl var blevet sat – Vejlby Sogn havde fået deres egen idrætshal.
Sports- og fritidsaktiviteter har siden gået hånd i hånd med arrangementer af mere
selskabelig karakter til gavn, glæde og fornøjelse for alle sognets indbyggere uanset alder.
Hele udviklingen frem til i dag har været præget af fremskridt – ikke store, men små, sikre,
synlige succeser, hvilket er en af årsagerne til, at vi i dag står med en hal, der har en sund
økonomi, er velholdt og i dagligdagen fungerer for de mange brugere.
Det har diverse bestyrelser selvfølgelig ikke gjort alene.
I alle 30 år har der været et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med vore brugere
og ikke mindst Fredericia kommune og dets politikere, her primært
folkeoplysningsudvalget, kultur og fritidsudvalget, og ikke mindst det administrative
personale.

Økonomi
Som det måske erindres, var regnskabsresultaterne for såvel 2004 som 2005 ikke helt
tilfredsstillende. Bestyrelsen så derfor frem til 2006 med en vis fortrøstning. Det var nemlig
aftalt, at det kommunale tilskud skulle øges via en pris-fremskrivning.
Vi fik dog lidt sved på panden da vi fik års afregningen for energiafgifterne. Nemlig en
samlet merudgift på ca. 90.000 kr.
Vore bekymringer fortonede sig dog hen over sommeren, idet den tidligere nævnte
fremskrivning af det kommunale tilskud sammen med øgede indtægter fra den samlede
udlejning, viste sig at kunne dække denne merudgift. Samtidigt holdt vi de øvrige udgifter
indenfor budgetrammen.
Det samlede årsresultat er blevet et overskud på ca. 20.000 kr.
Bestyrelsen finder dette resultat yderst tilfredsstillende.

Vedligeholdelsesarbejder
2006 har budt på få men relativt store vedligeholdelsesarbejder.
Den kommunale anlægspulje har finansieret:
•

En renovering af ventilationsanlægget, herunder energibesparende tiltag, bl.
ændret styring

•

To nye kælderdøre ved skydebanerne

•

Udskiftning af den gamle eternit stern (pågår snarest)

•

Hallens panikbelysning er blevet renoveret som følge af krav fra
brandmyndigheden.

Derudover var det meningen, at hallens eternit tag skulle renoveres, men grundet den
overophedede bygge branche er dette arbejde udskudt til 2007.
Større reparationsarbejder har der i 2006 ikke været tale om.
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Bøgeskov Bygger Bro
En arbejdstitel der opstod i 2005 i forbindelse med nødvendigheden af en udbygning af
skole, sfo, fritidsklub og børnehave. Ønsket var at undersøge om der kunne skabes øget
integration og samarbejde mellem alle områdets institutioner og foreninger.
Tirsdag den 29. august blev der afholdt et orienteringsmøde for områdets foreninger.
Byggestyringsgruppens rådgiver fremlagde institutionernes ideer og ønsker for den
kommende udvidelse - ikke i streger på papir men alene i tanke og ord.
På mødet blev det os hurtigt klart at integration mellem på den ene side skole, børnehave,
fritidsklub og SFO, og på den anden side Bøgeskovhallen, TGI og spejderne ikke var
beskrevet i det fremlagte materiale, hvilket skuffer os meget. Der er i hele
forberedelsesfasen anvendt mange timer og stor indsats af alle de implicerede parter, så
er det skuffende, når resultatet tilsyneladende ikke står i forhold til indsatsen.
Dette blev tilkendegivet på mødet samt efterfølgende i to notater fra hhv. TGI’s- og
Bøgeskovhallens bestyrelser og efterfølgende offentliggjort i TGI-bladet.
Fra hallens side nævnte vi bl.a. mulighederne omkring hallens store køkken og scene,
samt at vi frygtede at fodboldbanen lige udenfor hallen skulle blive nedlagt.
Sidstnævnte bane hæger vi meget om.
Det har nemlig vist sig, at brugen af hallens cafeteria falder meget, når de fjerneste baner
anvendes. Dette er specielt gældende for ungdomskampe. Det er også derfor at de små
baner er blevet flyttet.
Status er, at projektet har været i totalkonkurrence, og efter dagspressens oplysninger er
en hovedentreprenør valgt.

Andet
Så må vi heller ikke glemme at Bøgeskovhallen, som den første hal i Fredericia kommune,
blev erklæret røgfri i starten af året. Et tiltag som vi har fået megen ros for.
Af øvrigt nyt bør nævnes:
•

At selskabslokalet og garderoben her umiddelbart inden årsskiftet er blevet shinet
op – det trængte de til.

•

At en hjemmeside er under etablering (boegeskovhallen.dk).

•

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 2006.

Byggeforeningen
Også i år har vi oplevet en lille medlemsnedgang i byggeforeningen.
Samtidigt kan vi med glæde konstatere at mange nye familier flytter til sognet. Set i dette
lys har bestyrelsen derfor besluttet at starte en ny hvervekampagne. Dette vil ske i form af
en ny folder. Det har vi tidligere prøvet med nogen succes, så nu prøver vi igen.
Også i år skal der lyde en stor tak til alle vore sponsorer og til alle vore medlemmer for den
store opbakning vi oplever.

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg takke vore lejere og brugerne for et særdeles godt samarbejde i det
forgangne år.
2

Den selvejende institution
Bøgeskovhallen

den 28. februar 2007

Denne tak sendes ligeledes til alle vore øvrige samarbejdspartnere:
•

FOU.

•

KFU.

•

Forvaltningen.

•

SIF.

•

De øvrige haller i kommunen.

•

Vore håndværkere.

•

Vor revisor.

Til Ilse og Palle samt vort hal assistent, John Jørgensen, siger vi tak for et særdeles godt
og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.
Også en stor tak for jeres måde at modtage brugerne på – det er de tilbagemeldinger vi
får, og den respons er vi i bestyrelsen utroligt glade for.
Slutteligt tak til mine bestyrelseskolleger for et særdeles velfungerende og gnidningsfrit
samarbejde også i 2006.
Tak.
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