
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2009 
 
29. april 2009 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
Årsberetning 
 
Som sidste år har det været et godt 2008 for hallen. Udlejningen har været 
tilfredsstillende, hvilket selvfølgelig også har påvirket økonomien. Vi har lejet hallen 
ud i 2971 timer, hvilket er ca. 150 timer flere end sidste år. Hasselager skole har bl.a. 
lejet hallen i 250 timer. 
 
Vi synes selv, at hallen er et godt aktiv for lokalområdet, som efter de planer, der 
foreligger, vil få en kraftig befolkningstilvækst i de kommende år. 
 
Vi skal derfor udvikle og vedligeholde hallen løbende for at tiltrække og tilfredsstille 
brugerne og for at være et samlingspunkt for områdets beboere.  
 
Vedligehold  
2008 har været et år med en del vedligeholdelse og flere nyanskaffelser. 
 
Det skal bl.a. nævnes at vi har fået ny gulvbelægning i cafeteriaet og forgangen. Vi 
synes selv at det er pænt og samtidig lettere at rengøre. Samtidig har vi fået malet 
væggene. 
 
Kvist over hovedindgang er blevet repareret. Der var nedbrydning af træ og 
utætheder. Til dette arbejde har vi fået tilsagn om tilskud, da dette arbejde er nævnt i 
den seneste tilstandsrapport udarbejdet af kommunen. 
 
Mellemgangen er ligeledes repareret og der er monteret aftræksventiler i vægge for 
at få en luftudskiftning og fjerne evt. dårlig lugt. 
 
Vi har også fået udskiftet alle klosetter i toiletterne med lavt skyl, da de gamle var 
ved at være udtjente. 
 
Derudover har vi fået nu fået monteret nyt lydanlæg i hallen og i køkkenet har vi fået 
et nyt køleskab. 
Alt i alt en hel del arbejde og anskaffelser som vi dog også mener er nødvendige for 
at hallen kan fremstå i en ordentlig stand. 
 
Rygelov 
Rygeloven fungerer efter hensigten til tror jeg alles tilfredshed også rygerne!. 
 
Energiforbrug 
I de her tider skal vi have set på hallens energiforbrug. Hallen har en stor udgift til 
varme, el og vand. Vi skal derfor have kigget på forbruget for at få et overblik over 

 



evt. besparelsesmuligheder, herunder automatik ved ventilationsanlægget og 
varmeanlægget samt belysning. 
 
Cafeteria 
Cafeteriadriften forestås stadig af hallen/Hans, og der er ikke planer om at ændre det. 
Vi har stadigvæk god hjælp af en del unge mennesker fra området og om tirsdagen 
passes cafeteriaet stadigvæk af fodboldafd.  
 
Nu kan der betales med Dankort. Vi har i forbindelse med halfesten sidste år lejet en 
Dankort terminal, hvilket vi sandsynligvis vil fortsætte med fremover. 
 
Tilbygning 
Idrætsforeningen arbejder ihærdigt på at få en tilbygning op at stå således at vi kan 
få flere omklædningsrum til fodboldafdelingen samt et motionslokale. Der er støtte 
fra en del private og også fra Borgerforeningen og Lions. Vi håber at det lykkes at få 
samlet tilstrækkelige midler sammen så projektet kan gennemføres. 
 
Skiltning 
For at brugerne kan finde vores hal har vi i længere tid arbejdet på at få en bedre 
skiltning uden for hallen. Vi har fået fra et skiltefirma fået et tilbud, som vi i 
øjeblikket overvejer. Desuden har vi henvendt os til skolen, der ikke ønsker at 
medvirke, og til idrætsforeningen, der dog gerne vil deltage i og dække en del af 
udgiften. 
 
Bankforbindelse 
Som nævnt sidste år har vi skiftet bankforbindelse til Ringkjøbing Bank, der dog nu 
hedder VestjyskBank.  
 

Hjemmeside 
Vi skal snarest have moderniseret vores hjemmeside, bl.a. skal vi have taget nye 
billeder af hallen såvel udvendigt som indvendigt. 
 
Tak til alle 
Tak til jer der har afsat lidt tid til at komme her i aften. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt 
samarbejde. En speciel tak til Preben og Kurt, der begge nu efter en del år i 
bestyrelsen har valgt at udtræde.  
 
Og som sædvanlig en speciel tak til dig, Hans, for et uundværligt arbejde såvel i 
cafeteriaet og i bestyrelsen. 
 
 
Hasselager, den 29. april 2009 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 


