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BERETNING FOR ÅRET 2013
INDLEDNING
Bestyrelsen har i det forgangne år haft særlig fokus på følgende 5 sager :
1. Samarbejdet med TGI om fremtidige udviklingsmuligheder
2. Samarbejde med Fredericia Kommune og de øvrige 4 haller om hallernes fremtid
i forhold til den kommunale idrætspolitik.
3. Tagsituationen
4. Energisparetiltag.
5. Supplering/nye bestyrelsesmedlemmer.
Jeg vil mere detaljeret komme ind på de enkelte sager efterfølgende.

ØKONOMIEN
Økonomisk blev 2013 et fornuftigt år.
Der er blevet hensat ca. 10.000 kr. på vedligeholdelseskontoen.
Det skyldes primært, at vore indtægter blev lidt større end forventet, og at vore
driftsudgifter holdt sig indenfor budgettet.
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

Samarbejdet med TGI om fremtidige udviklingsmuligheder
Vi har i samarbejde med TGI afholdt en række møder om vor fælles fremtid.
Det har resulteret i en udviklingsplan der er tostrenget.
Der er nedsat to udvalg.
Det ene udvalg har fokus på udviklingen af foreningen TGI, og der er i den forbindelse
afviklet en rundspørge blandt sognets beboere om ønsker for fremtiden.
Resultatet er endnu ikke offentliggjort, men vi er spænde på at se hvad det er
lokalbefolkningen ønsker.
Det andet udvalg har fokus på de fysiske rammer, dvs. indretningen af Bøgeskovhallen.
Til dette arbejde blev DGI Huse og Haller inddraget, og herfra kom der mange ideer til
en anderledes udnyttelse af vores lokaliteter; ikke selve hallen men de omliggende rum.
Bl.a. foreslås cafeteriet udvidet så der skabes indsigt til hallen.
Derudover er der ideer til en bedre udnyttelse af nogle af vores mødelokaler.
Disse ideer og tanker arbejdes der nu videre med, så de kan konkretiseres og vi kan få
de økonomiske konsekvenser beregnes.
Dette arbejde er i fuld gang og det bliver spændende at se hvad det ender med.

Samarbejde om hallernes fremtid.
Som en konsekvens af kommunens kultur- og idrætspolitik, er der startet en række
workshops om samarbejdet mellem Fredericia Kommune, SIF og hallerne i Fredericia.
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Resultatet heraf skal gerne udmunde i en fremtidsvision for hallerne, deres virke og
samarbejde, primært for at øge borgeres fysiske aktiviteter, men samtidigt være med til
at sikre hallernes eksistens i lokalsamfundet.

Tagsituationen
Nu ser det endeligt ud til at vi kan få renoveret vores tag, der igennem de senere år har
givet problemer med vand på gulvet.
Der er sat midler af i budgettet; projektet er under udarbejdelse og vi håber og forventer
at vi hen over sommeren kan få taget udskiftet, og være klar til den nye sæson.

Energisparetiltag
Forslagene i den i 2012 igangsatte energiundersøgelse af de tekniske installationer, er
nu fuldt finansieret og de resterende arbejder bliver udført her i starten af 2014.
Grunden til udsættelsen var, at licitationsresultatet blev noget dyrere end forudsat.
Vi søgte kommunen om de resterende midler.
Pengene er netop bevilget, og arbejderne er ordret.

Supplering af bestyrelsen
Vi har igennem nogen tid ihærdigt forsøgt at finde nye bestyrelsesmedlemmer.
Indtil videre uden held.
Desværre meldte Knud også fra.
Derudover har vores kasserer gennem de sidste 26 år meldt at han stopper, og tiden er
også ved at være der hvor jeg stopper.
Bestyrelsen har været i forbindelse med en række personer, som vi mener har de
fornødne forudsætninger, men uden held.
Hvis afløserne ikke findes, har vi besluttet at foreslå følgende alternative model :
Palle og jeg genopstiller for yderligere et år, og det vil vi bruge til at finde nye personer
til bestyrelsen. Hvis dette ikke lykkes ser vi ingen anden udvej end at overdrage
nøglerne til kommunen.

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER
Vi har i 2012 gennemført følgende større reparations- og vedligeholdelsesarbejder :
-Alle brusere (28) er blevet udskiftet, da der ikke kunne skaffes reservedele til dem
længere.
-Toiletterne ved hovedindgangen samt inspektørkontoret er blevet malet.
-selskabslokalets gulv er blevet lakeret. Med det nuværende forbrugsmønster må vi
forudse at der skal foretages en lakering hvert andet år.
-Ny kaffebrygget til selskabslokalet.
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ANDET
Udlejning af selskabslokalet
Har været fin i 2012. I alt 16 udlejninger, og for 2014 er der pt. indskrevet 12.

STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har igen i 2013 holdt sin medlems- og sponsorskare på næsten
samme niveau som i 2012.
Vi må dog samtidigt konstatere at medlemstallet falder en lille smule år efter år.
Vi er meget glade for den opbakning vi oplever fra vore sponsorer og vores
medlemskreds, men vil da gerne have at der er flere af de nye tilflyttere der melder sig
ind i foreningen.
Vi vil igen i år rette en stor tak til alle vore medlemmer og alle vore sponsorer for den
store opbakning vi igen har fået.

AFSLUTNING
Til slut vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2013.
Samme tak sender vi til alle vore øvrige samarbejdspartnere – Folkeoplysningsrådet –
Udvalget for Kultur Idræt og Turisme – Forvaltningen – SIF – De øvrige haller i
kommunen – til alle vore håndværkere, til vores arkitekt, Thomas Thomsen og til vores
revisor, Mogens Petersen.
En stort tak skal også i år lyde til Palle, Ilse, John og Kaj, for et godt samarbejde, såvel
med os i bestyrelsen, som med vore lejere og brugerne.
Også tak til mine bestyrelseskolleger for et konstruktivt og behageligt samarbejdet i
2013.
Tak
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