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Beretning for året 2007
Indledning
Endnu et år er gået siden vi sidst var samlet til vores årlige general-forsamling.
Jeg ved ikke hvordan i andre har det, men for mig føles det som om det kun var for få måneder
siden.
Det er det selvfølgelig ikke, og det afspejles egentligt ganske tydeligt, når vi ser på nogle af de
mange aktiviteter og opgaver bestyrelsen har arbejdet med – nogle er afsluttet og andre ”kører”
stadig.
Jeg vil her indledningsvis i overskrifter nævne:
• Hjemmesiden er i luften
• Ny velkomstfolder (ligger på bordene)
• Hvervekampagne ved ”sommersjov i bøgeskov”
• Nye sponsorer, og ikke mindst
• Nye lejere.
Disse er afsluttet.
Og så har der jo været den almindelige drift og de deraf følgende vedligeholdelsesarbejder.
Derudover arbejdes der videre med
• Forbedring af adgangsforholdene for handigkappede.
• Istandsættelse af gardarobe og toiletter ved s-lokalet.
• Nyt inventar til hallens cafeteria.
Og sidst men ikke mindst
Hallens fremtidsplaner (hvilket selvfølgelig er en udbygning).
Jeg kommer ind på de enkelte aktiviteter senere i beretningen.

Økonomien
Som nævnt på sidste års generalforsamling, fik vi en stor efterregning på vort energiforbrug (el,
vand og varme), hvilket medførte, at vi besluttede at følge energiforbruget mere detaljeret bl.a.
for at se om energisparetiltagene fra 2005-2006 gav det ønskede resultat.
Det gjorde det. Vi fik noget ud af investeringerne.
Vort forbrug er siden faldet meget – specielt udtalt på el-siden.
Dette, kombineret med yderligere lejeindtægter, har givet os mulighed for en tiltrængt
opjustering af vedligeholdelseskontiene således, at vi nu begynder at nærme os tidligere års
niveau.
Samlet set har det medført, at der for 2007 er hensat ca. 35.000 kr. på
vedligeholdelseskontiene, hvilket senere vil fremgå af regnskabet.
Bestyrelsen finder årets resultat yderst tilfredsstillende.
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Vedligeholdelsesarbejder
2007 har ikke budt på store vedligeholdelsesarbejder.
Dette skyldes ikke manglende midler, men en overophedet bygge- og anlægsbranche.
Sidste år nævnte jeg, at en renovering af vort eternittag var nært forestående.
Dette arbejde blev udskudt netop som følge af ovenstående.
Det gjorde vi med sindsro, idet 2007 ikke har givet de store vandproblemer som følge af et utæt
tag.
Det er imidlertid vort ønske at tagrenoveringen skal udføres her i år.
Af øvrige større vedligeholdelsesarbejder, vil jeg nævne:
• Etablering af ny låge ved containerpladsen.
• Asfaltreparationer på den sydlige parkeringsplads.
• Reparation af sterninddækninger langs de flade tage samt under
• Vestfacadens vinduer.
• Flisereparationer i omkl. 1, 2, 3 og 4, herunder nye elastiske fuger.
• Beskæring af beplantningen langs vestfacaden (pågår – udsat grundet sygdom).
• Nyt vinylgulv i cafeteriet i stedet for det gamle tæppe.

Andet
Af øvrigt nyt vil jeg nævne:
Nye lejere – ja hvem skulle tro det – foreningen dansk wrestling manglede træningslokale og
søgte derfor hjælp ved Fredericia kommune. Vi blev kontaktet af formanden for kultur og
fritidsudvalget vores tidligere inspektør John Bech Hansen, hvilket resulterede i at dansk
wrestling nu har lejet vores scene.
Jeg vil godt her rette en tak til dig, John, tak fordi du stadig har os tydeligt i hukommelsen, og
jeg vil også samtidigt byde wrestlerne velkommen i Bøgeskovhallen.
Ja, og det var ikke nok med det.
Bøgeskov skole er under ombygning, og i den forbindelse løb man ind i et akut lokaleproblem
for 7. Klasse. Det fik vi også løst, idet de i indeværende skoleår anvender mødelokale 2.
Vor nye hjemmeside blev sendt i luften ved sæsonstarten i august. Se den på:
www.boegeskovhallen.dk
Vi arbejder stadig med enkelte suppleringer. bl.a. Planbook (kommunal bookingoversigt over
sportshallerne) samt en finpudsning af vor sponsoroversigt.
TGI har via tryk-fonden fået en hjertestarter stillet til rådighed.
Det er et initiativ vi støtter 100 % op om, og vi forventer den opsat i nær fremtid (er måske
allerede opsat).
Vi har gennem flere år haft trange opbevaringsmuligheder i redskabsrummene. Effekter der kun
lejlighedsvis bliver anvendt har fyldt op. Med stor hjælp fra Morten Pedersens side, er der
anskaffet en container, hvor disse effekter nu kan opmagasineres.
Her skal også lyde en stor tak til Morten for indsatsen med at få anskaffet containeren og få den
transporteret hertil.
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Traditionen tro har vi igen i 2007 imødekommet en ansøgning fra "Sommersjov i Bøgeskov"
om brug af hallen og dens inventar til deres aktiviteter i august måned.

Hallens fremtidsplaner
Ja, der er ikke så meget at sige om dette på nuværende tidspunkt, men med de nye
boligområder, der allerede er etableret og med planer for endnu mere, kan det ikke undgås, at
en eller anden form for udbygning af Bøgeskovhallen vil blive nødvendig.
Vi vil gerne være på forkant, og da vi er bekendt med, at en sådan proces om udbygning kan
være en meget lang og besværlig affære, både teknisk og økonomisk, skal og vil vi være
forberedte.
Derfor går vi i gang nu!
I den forbindelse kan jeg oplyse, at TGI er blevet indbudt til de indledende drøftelser, for at finde
lighedspunkter og sammenfaldende interesser i et sådant projekt. Vi er jo meget afhængige af
hinanden.
Dato er dog endnu ikke fastsat.

Støtteforeningen
Igennem flere år har jeg på generalforsamlingerne fortalt, at Støtteforeningen, nu
støtteforeningen, havde oplevet en lille medlemsnedgang
Det vil jeg ikke i år. Og hurra for det.
For første gang i umindelige tider er medlemsskaren vokset og sågar fra 114 i 2006 til 176 i
2007.
Det skyldes to aktiviteter,
•

at Børge ville have os med til Sommersjov i Bøgeskov med en stand, for her at kunne
fortælle lokalbefolkningen, og specielt nytilflytterne, om støtteforeningens formål og
virke, og

•

at vi fik udarbejdet/opdateret vores folder, som blev uddelt ved samme lejlighed, og
senere husstandsomdelt i hele sognet.

Og ikke nok med det. Vor sponsorkreds er også vokset.
Flere nye sponsorer er, efter intenst arbejde, igen af Børge, kommet til.
Det drejer sig om:
• Tømrermestrene Larsen og Koch.
• Sportsmaster/Østergård Sport.
• PR offset.
• Fredericia Skilte.
• Åris Anlæg.
• Fredericia Autoservice (Skoda).
• Murermester Torben Hansen.
• Autohuset Skjoldgaard (Ford og Mazda).
• Valdemars tømrer og betonentreprise.
Og flere er på vej.
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Jeg vil gerne i denne anledning byde alle nye medlemmer og nye sponsorer velkommen og
samtidigt rette et stor tak til alle de gamle for den store opbakning vi har fået gennem tiden og
stadig får.
Og så synes jeg også vi skal rette en stor tak til dig, Børge, for dit engagement og din store
indsats i 2007 netop på dette område. Flot.

Afslutning
Til slut vil jeg takke vore nye såvel som gamle lejere og brugerne for et særdeles godt
samarbejde i det forgangne år.
Ligeledes sendes en tak til alle vore øvrige samarbejdspartnere.
FOU – KFU – Forvaltningen – SIF – de øvrige haller i kommunen.
Til vore håndværkere og vor revisor.
Tak til Ilse og Palle for endnu et år med et særdeles godt og konstruktivt samarbejde såvel med
os i bestyrelsen, men også og ikke mindst med hallens brugere.
Og så selvfølgelig tak til mine bestyrelseskolleger for endnu et særdeles velfungerende og
gnidningsfrit samarbejde.
(for Kjelds, Palles og mit vedkommende drejer det jo sig om et 20 årigt samarbejde i år – og for
Jan Kargo’s vedkommende drejer det sig om et 10 årigt samarbejde - og det har faktisk kørt
problemfrit i alle årene)
Kjeld P 32 år.
PAM 20 år.
PSJ 20 år.
JCK 10 år.
Tak.
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