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BERETNING FOR ÅRET 2018
INDLEDNING
Bøgeskovhallen kom på landkortet. Ved Fredericia kommunes idrætsfest for en god uge
siden, var vores halinspektør Jim indstillet til prisen som Fredericia kommunes ildsjæl.
På målstregen blev han dog slået af en gymnastikleder, som også udfører et
fremragende arbejde.
Men du skal vide, Jim – at vi er meget stolte af, at have en som dig ansat. Det beviser
bare, at selv om man arbejder i det stille, er der nogen – og nu mange – der har fået
øjnene op for din store indsats. Mange tak.
2018 har igen været et godt år for Bøgeskovhallen.
Renovering af omklædningsrum og aktivitetsrum er i store træk afsluttet og der er nu
nogle meget indbydende aktivitetslokaler til disposition
Vi kan nu – udover traditionelle halgulvs-aktiviteter - bl.a. tilbyde:
-

-

-

Lokale indrettet til E-sport med 11 pladser og 11 spillekonsoller.
Som bliver meget flittigt benyttet. Senest er nogle forældre
ligeledes begyndt i lokalet
Mødelokale indrettet med originalt Søren Søgaard billard-bord
I kælderen et flot lokale til dart med 5 godkendte baner
Og et ligeledes flot musiklokale med mulighed for alt indenfor
musik
Scenen div. Aktiviteter p.t. bordtennis og klatrevæg – som i
nærmeste fremtid bliver optimeret og udvidet betydeligt
Vi håber disse lokaler vil blive anvendt rigtig meget af unge som
ældre og dem derimellem..

En stor tak til Jim for din ihærdige indsats for de unge mennesker. Vi har I bestyrelsen
senest holdt møde med repræsentanter for TGI, hvor vi afsøgte områder og aktiviterer,
hvor vi kan udvikle og udvide vore aktiviteter i og omkring Bøgeskovhallen. Et
samarbejde der løbende vil pågå.
Herfra skal der igen lyde en opfordring til hele vort lokalområde – støt op om vores
lokale idrætsforening, brug vore lokaliteter, støt de lokale erhvervsdrivende. Hvis vi ikke
har disse aktører, visner vort lokal-område.

ØKONOMIEN
Resultat for 2018 er tilfredsstillende med et mindre underskud tkr. 2.
Igen i år har vi samlet investeret ca. tkr. 495 i vedligehold og udbygning af vore
faciliteter – hvilket er noget over det budgetterede, men besparelser på bl.a energi og
ekstraordinært tilskud til klimaskærm tkr. 50 er genereret over i vedligehold og
investeringer i hallen. Af større investeringer kan nævnes:
Tkr. 40 til ny stern
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Tkr. 75 til lakering af gulve
Tkr. 50 til indkøb af gamer-maskiner – E-sport
Tkr. 65 til køb af letvægts-bander
Tkr. 25 til maler
Tkr. 15 til nye klapstole til hallen
Tkr. 50 til el-reparationer og alarm
Vi kan igen konstatere, at vores efterisolering af tag og hal giver besparelser som kan
anvendes på andre konti i hallen
Bestyrelsen har godkendt et budget for 2019, som viser et overskud tkr. 26. Dette
betyder ikke, at det nødvendigvis bliver resultatet, idet vi hellere vil investere i
optimering af faciliteter i stedet for at generere overskud. Budget anvendes som
bestyrelsens styreredskab og korrigeres løbende.
I bestyrelsens drøftelser indgår p.t. nyt gulv i tilskurer-området
I skal således ikke forvente overskud på regnskabet – det skal gerne være i balance,
men så I kontinuerligt kan se optimeringer i hallen.

OG HVAD ER DER ELLERS SKET I 2018 – og fremover. !!
I 2016 og 2017 blev der sat rigtig mange renoveringer og aktiviteter i gang – som i de
første måneder af 2018 alle blev færdiggjort, så man kan sige af hallen i 2018 har været
i almindeligt driftsmode.
Det betyder dog ikke at bestyrelsen sidder med hænderne i skødet. Vi har fortsatte
drøftelser om muligvis at ændre festsalen til et fitnes/motionscenter. Repræsentanter fra
bestyrelsen har afholdt møde med repræsentant for DGI om deres syn på mulighederne
i vores område. Vil beboerne i vores område støtte et lokalt fitnes/motions-center eller
køre de 5 km ind til fx FIC? – det er det spørgsmål der optager os mest. Vi vil nødigt
investere stort i noget der ikke er interesse for.
I samme omgang drøftes muligheden for ombygning af cafeteria-delen, således man fra
dette kan få indkig i hallen – mens vi nyder en kop kaffe e.l.
En tanke, der måske også tager form kunne være, at indrette de 2 containere nord for
hallen til værksted for knallerter og cykler.
I er altid meget velkomne til at gå en tur rundt i hallen og se alle de nye
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STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har igen i 2018 holdt sin medlems- og sponsorskare på næsten
samme niveau som tidligere, dog stadig med et lille fald.
Vi forsøgte i 2015 via støtteforeningen at arrangere et storstilet LAN-party i hallen. Vi
var nok forud for vores tid – i hvert fald var deltager-antallet meget begrænset i forhold
til det forventede, og arrangementet gav som bekendt et underskud ca. tkr. 78. Vi har
siden haft det stående som et muligt tilgodehavende – som skulle nedbringes via salg af
komponenter indkøbt til arrangementet. Det har vist sig at være umuligt at få noget for
udstyret og har vurderet, at det er bedre at beholde dette til brug i mindre målestok – og
vi har derfor afskrevet beløbet over driften – derfor et underskud tkr. 50 – som reelt
hører til 2015.
Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde for en udvikling af støtteforeningens virkeområde –
måske i form af aktiviteter, som endnu ikke er defineret.
Vi er stadig meget glade for den opbakning vi oplever både fra sponsorerne og fra
medlemskredsen.
Vi vil igen rette en stor tak til alle medlemmer og alle sponsorer for den store opbakning
vi igen har fået. Og tak til Hanne – som fortsat er ”regnskabsfører” for vores
støtteforening.

Bestyrelsen
Vi har i 2018 haft et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen med 6 – 7 møder – og
stabilitet i arbejdet.
Dette håber jeg fortsætter i 2019 – til udvikling og styrkelse af idræts- og aktivitettilbuddene i lokal-området.

AFSLUTNING
Jeg vil gentage min opfordring fra sidste år. Har I ideer eller aktiviteter, som kan udnytte
hallens lokaler – både hallen, festsalen og mødelokalerne yderligere, er alle forslag
velkommen.
Samtidig vil jeg gerne opfordre alle beboere i vores område – unge som gamle – om at
støtte op om vores idrætsforening TGI. Der kan altid bruges en hånd ekstra i det
frivillige arbejde – stil op på deres generalforsamling og tilbyd Jeres hjælp eller tag fat i
TGI nu og sig I er klar.
Støt op og giv lidt tid til fællesskabet – jer selv og Jeres børn. I behøver ikke at køre
langt efter udfoldelsesmuligheder. Vi har alle muligheder lokalt.
Mit store håb og ønske er, at hallen igen kommer til at summe af liv med glade børn og
voksne – til gavn for hele lokal-området. Hallen er klar til at være centrum i områdets
sociale liv. Brug hallen og dens cafeteria – jo mere omsætning jo bedre udvalg.
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Til slut vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2018.
Samme tak sender vi til alle vore øvrige samarbejdspartnere – Udvalget for Kultur Idræt
og Turisme – De øvrige haller i kommunen – til alle vore håndværkere,
En speciel stor tak skal lyde til Jim og Jeannett for Jeres måde at drive hallen på. Man
føler sig virkeligt hjemme og velkommen i hallen.
Samme tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejdet i 2018,
og håber vores visioner for 2018 må udmønte sig til gavn for alle hallens brugere.
Tak
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