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BERETNING FOR ÅRET 2008
INDLEDNING
Her ved indgangen til 2009, kan vi se tilbage på endnu et indholdsrigt år med mange
aktiviteter.
Af særlig interesse bør nævnes
•
Forslag til udbygning af Bøgeskovhallen
•
Bortforpagtning af hallens selskabslokale,og
•
Vedligeholdelsesplanlægning
ØKONOMIEN
Bøgeskovhallens økonomi bærer tydeligt præg af de mange aktiviteter vi har arbejdet
med i 2008 – Her tænker jeg specielt på de mange vedligeholdelsesarbejder der er
blevet gennemført.
Som det senere vil fremgå af hallens regnskab, har vi valgt at lade Støtteforeningen
bidrage med et tilskud på i alt 50.000 kr.
Det er ikke så tit det er sket, men i år har vi altså valgt at bruge af midlerne.
Dette medfører derfor, at der i 2008 er hensat ca. 3.300 kr. på vedligeholdelseskontoen.
Bestyrelsen finder det samlede resultatet tilfredsstillende.
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER
Som nævnt lige før, har der i 2008 været tale om en del vedligeholdelsesarbejder.
Sidste år foretog vi en gennemgang af hele komplekset med henblik på at få udarbejdet
en prioriteret oversigt over påtrængende vedligeholdelsesarbejder.
I samme forbindelse opstillede vi en liste over fremtidige ønsker til større renoveringsopgaver.
Af større gennemførte vedligeholdelsesarbejder er det værd at nævne:
•
Udskiftning af vort scenetæppe
•
Nyt inventar til hallens cafeteria
•
Nye døre til toiletterne ved hovedindgangen
•
Udskiftning af gummilister ved de 5 porte
•
Nye lysstofrør i hallen
•
Reparation af afdækninger langs sternen på build-up taget, samt
under vestfacadens vinduer
•
Nyt køle-/fryseskab i køkkenet
•
Afslibning og lakering af scenegulvet
I øjeblikket arbejder vi med projekter for
•
Etablering af handikaptoilet
•
Stolelift ind til hallen, og
•
Automatiske døroplukkere
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Derudover omfatter vores ønskeseddel bl.a.
•
Renovering af toiletterne ved hovedindgangen
•
Renovering af selskabslokalets garderobe, samt
•
Toiletterne ved samme
•
Renovering af flise- og beplantningsarealerne mod vest og syd
•
Udskiftning af de grønne metalplader i vestfacaden
Så der en projekter nok at gå i gang med i de kommende år.
Og så er der tagrenoveringen.
På grund af kommunale besparelser er dette arbejde endnu engang blevet udskudt, og
der vil, efter de nuværende planer, ikke blive afsat midler hertil, hverken i 2009 eller
2010.
ANDET
På udlejningssiden kan jeg nævne, at vi har sagt farvel til Dansk Wrestling og goddag
til TGI’s Gymnastikafdeling, der er startet op med en ny aktivitet; spinning.
Dette foregår på vores scene. Ikke de mest optimale forhold, men i øjeblikket har vi ikke
andre muligheder.
Øget brug af vort selskabslokale har længe været et ønske.
Hen over foråret blev der skabt en kontakt med Kjeld Hindkjær, der driver firmaet
Dansk Gastronomi fra Forsamlingshuset i Pjedsted.
Kjeld har mange arrangementer i Pjedsted, og han var meget interesseret i at kunne
supplere med vore lokaliteter.
Resultatet af vore drøftelser blev, at Kjeld fik råderet over vort køkken og selskabslokale
hver fredag, lørdag og søndag.
Samarbejdet startede 1. August, og allerede nu har det påvirket vort regnskab positivt.
Traditionen tro har vi også i 2008 imødekommet en ansøgning fra "SOMMERSJOV I
BØGESKOV" om brug af hallen og dens inventar til deres aktiviteter i august måned.
HALLENS FREMTIDSPLANER
Sidste år nævnte jeg, at vi ville starte planlægningen af en haludbygning.
I samarbejde med fa. Carl Bro Grønt Miljø, opstillede vi en liste over hvilke ønsker vi
fra bestyrelsens side havde til en udbygning.
Samtidigt bad vi TGI om også at formulere deres ønsker til en udbygning.
Resultatet af vore egne drøftelser samt et særdeles godt input fra TGI, blev beskrevet i
et diagram, og med hjælp fra vores lokale arkitekt, Thomas Thomsen, blev dette omsat
til streger.
Resultatet kan ses på de ophængte planer.
Vi synes, at resultatet er visionært, og at det kan sikre og gerne udbygge mulighederne
for et aktivt forenings- og kulturliv for hele Vejlby Sogn.
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Samtidigt mener vi forslaget er fremtidssikret.
Og lad os så håbe, at vi ikke skal vente i lige så mange år som eksempelvis beboerne i
Erritsø. 10 til 15 år er meget lang tid.
Et af Fredericia Kommunes mål er, at understøtte sundhedspolitikken i hele kommunen,
og et af midlerne hertil er, at alle indbyggerne skal dyrke idræt hver dag.
Dette mål kan vi kun tilslutte os.
Derimod synes jeg det er svært at se dette mål afspejle sig i de kommunale budgetter.
Og så er ordene jo, efter vores opfattelse, ikke så meget værd.
STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har i 2008 holdt sin medlemsskare på samme niveau som i 2007. Det
er vi selvfølgelig glade for, men vi så da gerne, at endnu flere af sognets indbyggere
meldte sig ind i foreningen.
Derfor havde vi igen i år en stand ved ”Sommersjov i Bøgeskov”.
Vi tror, at en synliggørelse af foreningen kan være med til at sikre dens beståen.
Igen i år kan vi byde nye sponsorer velkommen.
Det drejer sig om :
BANKO 2002
TRELDE NÆS TRÆSERVICE
DANSK GASTRONOMI, og
INTERSPORT
Med tilgangen af disse 4 nye sponsorer, er det lykkedes Børge at få fyldt alle pladserne
op, såvel i hallen som på pladen ved hovedindgangen.
Vi takker alle gamle og nye medlemmer samt sponsorer for den store opbakning vi har
fået gennem tiderne.
Og så synes jeg også, vi skal takke Børge for endnu en stor indsats.
AFSLUTNING
Afslutningsvis vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt samarbejde i
2008.
Ligeledes sendes en tak til alle vore øvrige samarbejdspartnere - FOU – KFU –
Forvaltningen – SIF – De øvrige haller i kommunen – til alle vore håndværkere og til
vores revisor, Mogens Petersen.
En særlig tak skal igen i år lyde til Ilse, Palle og John, for et særdeles godt
samarbejde, såvel med os i bestyrelsen, som til vore lejere og brugerne.
Og til mine bestyrelseskolleger :
Tak for samarbejdet i 2008. Det har, som altid, været velfungerende og konstruktivt.
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Tak
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