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BERETNING FOR ÅRET 2009
INDLEDNING
2009 har været et begivenhedsrigt år, ikke mindst for Fredericia Kommune som helhed.
Store og ofte meget følelsesladede diskussioner om Fredericia Skibsværft har sat sit
præg på mediebilledet, og sidst men ikke mindst et historisk valgresultat.
Det sidste er ikke helt uinteressant for bestyrelsen; for hvad vil det betyde for idrætten i
Fredericia, og dermed også for Bøgeskovhallen.
Vi håber og tror dog på, at den linie det tidligere byråd fulgte, vil fortsætte under det nye.
For bestyrelsen har 2009 til gengæld været et forholdsvist stille og roligt år.
Vi har bl.a. fortsat vort arbejde omkring forbedringen af bevægelseshandikappedes
adgangsforhold, samt hallens almindelige vedligeholdelse.
Jeg synes også det er værd at nævne, at bestyrelsen har haft et møde med TGI's
samlede hovedbestyrelse, hvor vi drøftede samarbejdet i almindelighed samt de planer
vi begge har for fremtiden.
Møder mellem hallen og TGI har i alle mine formandsår selvfølgelig været afholdt, men
det har været på formands- og kasserer-niveau.
Det er mig bekendt kun 2. gang begge bestyrelser har deltaget.
Fra hallens side fandt vi mødet udbytterigt, og det er vores opfattelse, at det kan
medvirke til en måske bredere og mere nuanceret debat og forståelse for hinandens
problemer og opgaver, at alle deltager.
Vi i hallens bestyrelse ser frem til, at denne mødeform vil fortsætte, og vi, begge parter,
har allerede besluttet at afholde nyt møde her i foråret.
ØKONOMIEN
Vores økonomi er lykkeligvis stadig præget af stabilitet.
Dette skyldes ikke mindst at vores udlejning af selskabslokalet er steget, efter at vi i
sommeren 2008 indgik aftalen med Kjeld Hindkjær fra Dansk Gastronomi (Pjedsted
Forsamlingshus).
Resultatet for 2009 er, at der er hensat ca. 6000 kr. på vedligeholdelseskontoen.
Bestyrelsen finder dette resultatet tilfredsstillende.
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER
Som følge af den øgede udlejning af selskabslokalet, har vi valgt at investere i nyt
service. En investering på ca. 54.000 kr.
Det er det kun tredje sæt i hallens 33 årige historie.
Vi tror på, at denne udskiftning bl.a. kan være med til at fremme lejernes positive indtryk
af de faciliteter vi stiller til rådighed, og at det kan bidrage til en øget udlejningen.
Af større gennemførte vedligeholdelsesarbejder er det værd at nævne:
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•
•
•
•
•

Nye højttalere i cafeteriet
Nye højttalere i selskabslokalet
Nye højttalere i hallen
3 nye døre i garderoben til hhv. toiletterne og selskabslokalet
Nyt 46 `` fladskærmsTV i cafeteriet inkl. Viasat abb. Med bl.a.
sportskanalerne.

Samtidigt fortsætter vi vort arbejde med
•
Forbedring af bevægelseshandicappedes adgangsforhold
•
Etablering af overdækning ved hovedindgangen for rygere
•
Samt hallens almindelige vedligeholdelse.
Omkring handicapforholdene kan jeg oplyse, at vi indtil dato har fremsendt i alt 11
ansøgninger til diverse fonde.
Vi har indtil nu modtaget 8 afslag.
1 ansøgninger er stadig ubesvaret, medens vi fra TRYK FONDEN har modtaget tilsagn
om et samlet tilskud på ialt 175.000 kr.
Og her først i februar måned fik vi yderligere tilsagn fra Lokale-og Anlægsfonden om et
tilskud på 110.000 kr.
Dette er vi dem utroligt taknemmelige for, og vi forventer derfor, at arbejderne kan
gennemføres i løbet af 2010.
Det drejer sig som tidligere nævnt om
-etablering af handicaptoilet
-stolelift ind til hallen, samt
-automatiske døroplukkere ved hovedindgangen
Og så er der tagrenoveringen.
Som nævnt på sidste generalforsamling er planerne for en renovering af hallens
eternitetag heller ikke på kommunens anlægsprogram for 2010.
Det store snefald vi havde op til jul, gav imidlertid en del vandproblemer inde i hallen,
hvilket efter vores opfattelse nok skal tages som et udtryk for at tagets levetid kører på
sidste vers, og at en total udskiftning formentlig bliver nødvendig.
Derudover konstaterede vi i løbet af året, at de nederste loftplader mod øst er blevet
mere og mere misfarvede (sorte).
Vi bad derfor ark. Thomas Thomsen om at undersøge hvad årsagen kunne være.
Nogle loftplader blev demonteret, og i den forbindelse blev det konstateret, at
dampspærren er nedbrudt de pågældende steder, og at isoleringen (125 mm.) flere
steder er defekt.
Dette medfører at luftstrømmen fra ventilationsanlægget trænger gennem
træbetonpladerne, hvorved bl.a. støvpartikler sætter sig i pladerne.
Endvidere kan der opstå en opfugtning i tagrummet med risiko for skader på selve
konstruktionen.
Disse skader giver samtidigt et øget energiforbrug.
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Det må siges at være en alvorlig sag, og vi skal derfor have kommunen med på banen,
for vi har jo ikke har økonomi til at klare en sådan sag.
For os at se, bør man derfor samle de to projekter i én og samme sag.
Dette giver så samtidig mulighed for at sænke loftet, og derved øge loftisoleringen
(formentlig til 300 mm.), hvilket giver en ikke uvæsentlig besparelse på energiforbruget,
som jo er vigtigt i disse CO2-tider.
Hvad et sådant samlet projekt vil løbe op i, har vi ikke helt overblikket over dags dato,
men vi taler sikkert om flere millioner.
ANDET
Vi har i samarbejde med TGI, drøftelser omkring etablering af en
informationsstander,der samtidigt skal kunne kobles til internettet.
TGI overvejer i øjeblikket TGI-Bladets fremtid, og først når dette er afklaret, går vi i gang
med de konkrete drøftelser om en sådan stander.
Derudover har det med TGI været drøftet, hvorvidt hallen kan åbnes udenfor
kontraktperioden samt i skolernes ferieperioder.
Drøftelserne er ikke slut endnu, men vi er jo begrænset af, at Palle er ene om at klare
opgaverne her i hallen, og han skal jo også have hans 6 ugers ferie-/fridage.
Derudover har han jo temmelig mange timers arbejde i sæsonen, og der skal derfor
også være tid til en afspadsering af disse timer.
STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har i 2009 næsten holdt sin medlems- og sponsorskare på samme
niveau som i 2008.
Det er vi selvfølgelig glade for, men vi ser da også gerne, at endnu flere af sognets
indbyggere, melder sig ind i foreningen.
Det gælder ikke mindst de mange nye indbyggere der er kommet de seneste år.
Vi vil gerne takke alle medlemmer og sponsorer for den store opbakning vi også har
fået i 2009.
AFSLUTNING
Som I kan se, har vi fået kvindeligt selskab her ved bordet.
I forbindelse med det netop overståede byrådsvalg, er Gitte Bertelsen, sammen med
Jan Kargo, blevet udpeget til at repræsentere Fredericia Byråd i vores bestyrelse, for
de kommende 4 år.
Jeg vil også ved denne lejlighed byde Gitte, rigtig hjertelig velkommen, og håbe på at du
vil få nogle fornøjelige timer sammen med os ”halvgamle mænd” her i bestyrelsen.
Vi ser i hvert tilfælde frem til samarbejdet.
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Du er faktisk kun kvinde nr. 2 i bestyrelsen.
Den første var Inge Andersen, men p.g.a. at hendes mand, Peter Ole Andersen,
forestod opførelsen af Bøgeskovhallen, begrænsedes hendes bestyrelsesperiode sig til
6 måneder (23. april til 22. september 1974).
Vi glæder os samtidigt over at Jan, får endnu en periode i bestyrelsen.
Jan er vores fotograf og EDB-ekspert, og sørger bl.a. for vedligeholdelsen af vores
hjemmeside. Det sidste er en meget vigtig funktion i disse medie-elektroniske tider.
Det betyder så samtidigt, at vi her ved årsskiftet har måttet sige farvel til Kjeld
Pedersen i bestyrelsessammenhæng.
Det er egentlig en mærkelig fornemmelse ikke at have Kjeld med mere.
Kjeld var nemlig medlem af den initiativgruppe, der stod bag hallens tilblivelse, og han
blev valgt ind i hallens bestyrelse på den stiftende generalforsamling Onsdag den 23.
april 1975.
Kjeld er samtidigt Støtteforeningens første og indtil nu, eneste æresmedlem, hvilket han
blev i forbindelse med hallens 25 års jubilæum.
34 års bestyrelsesarbejde slutter hermed.
Herfra skal der lyde en kæmpestor tak til Kjeld for hans indsats i forbindelse med
Bøgeskovhallens fødsel, samt efterfølgende for hans arbejde og engagement i
bestyrelsen, til gavn og glæde for Bøgeskovhallen, men ikke mindst for de mange
brugere, der gennem alle årene har nydt gavn af hallen og dens omgivelser.
Kjeld kunne desværre ikke være til stede i aften, men vi har en lille erkendtlighed som vi
vil overbringe ham ved en senere lejlighed.
Afslutningsvis vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt
samarbejde i 2009.
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, John og Ole, for et særdeles godt
samarbejde, såvel med os i bestyrelsen, som med vore lejere og brugerne.
Også tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i 2009. Det har, som altid, fristes
jeg til at sige, været velfungerende og konstruktivt.
Tak
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