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BERETNING FOR ÅRET 2019
INDLEDNING
2019 har været et godt år for Bøgeskovhallen.
Udover et par vandskader eller 3 har vi ikke haft de store udfordringer udover
almindeligt vedligehold, som jo også kræver sin indsats, når ejendommen er 42 år
gammel.
Som nævnt sidste år kan vi i hallen tilbyde traditionel aktivitet som idrætshal – med alt
hvad det indebærer. Ved siden af dette kan tilbydes.
Lokale indrettet til E-sport med 11 pladser og 11 spillekonsoller.
Billardlokale
Dartlokale med særdeles indbydende forhold
Musiklokale
Scenen – med bordtennis og klatrevæg
Vores nok største udfordring omkring disse muligheder er nok, at få formidlet viden om
disse muligheder til områdets beboere og andre der kunne være interesserede. En
præsentation af disse aktiviteter vil komme i TGI-bladet.
Ved hallens nordgavl er vore 2 containere nu blevet beklædt, så de ligner et hus – og i
store træk indrettet færdigt til brug. Arbejdsindsatsen er udført af de unge selv –
selvfølgelig med kyndig vedledning af Jim. Et flot arbejde, som de unge kan bruge som
aktivitetsrum, hvor de kan reparere knallerter, grille eller bare være sammen.
Seneste skud på stammen er en racerbane til fjernstyrede biler på arealet lige ved siden
af nævnte aktivitetshus
En stor tak til Jim for din ihærdige indsats for de unge mennesker.
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 2019 er meget tilfredsstillende med et overskud tkr. 91.
I år har vi samlet investeret ca. tkr. 385 i vedligehold og udbygning af vore faciliteter –
hvilket næsten budgetsvarende – men dog ca. tkr. 100 mindre end sidste år. Fortsatte
besparelser på energi, større lejeindtægt og generel nøjsomhed
Medvirker til det fine resultat.
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Og vi er jo ikke sat i verden til at puge penge sammen – så vi håber vi snart kan gå i
gang med en længe ventet renovering af cafeteria-området – hvilket ikke er billigt.
Af større investeringer kan nævnes:
Tkr. 18 til el-reparationer efter besøg af sikringsstyrelsen
Tkr. 51 til lakering af gulve
Tkr. 22 til dækning af 3 vandskader (efter forsikringens del)
Tkr. 28 varmeveksler (den gamle holdt kun i 43 år)
Tkr. 30 til fugearbejder
Tkr. 15 til plint og nedspringsmåtte
Tkr. 20 til nye mål
Tkr. 27 til renovering af noget af p-pladsen

Bestyrelsen har godkendt et budget for 2020, som viser et overskud tkr. 13. 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.
OG HVAD ER DER ELLERS SKET I 2019 – og fremover. !!
Pænt med aktivitet i hallen – blot kedeligt, at det kniber med badminton-spillere i
området. TGI badminton måtte desværre opsige deres tider i hallen.
Og så var der jo stor nisse-landsby med tog og alt hvad der kan dyt-blåt-og-blinke i
cafeteriet. Et meget hyggeligt indslag som specielt børnene var glade for.
Bestyrelsen arbejder fortsat med planer indretning af fitness/motionslokale i den gamle
festsal. Vi håber det bliver en realitet i 2020.
Samtidig arbejdes med planer for udvidelse/renovering/nyindretning af cafeterie-delen.
Der arbejdes på beregninger og budgetoverslag på projektet

STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har igen i 2019 holdt sin medlems- og sponsorskare på næsten
samme niveau som tidligere, dog stadig med en lille stigning. Til almindelig information
kan det oplyses, at alle kan blive medlem af Støtteforeningen til den favorable pris af kr.
75 pr. år. Sig det blot til Jim – så klarer han resten
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 – som vi håber kan blive større
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.
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Bestyrelsen
Vi har i 2019 haft et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen med 6 – 7 møder – og
stabilitet i arbejdet.
Dette håber jeg fortsætter i 2020 – 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.

Til slut vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt samarbejde i 2019.
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 2019,
og håber vores visioner for 2020 må udmønte sig til gavn for alle hallens brugere.
Tak
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