
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2011 
 
 
27. april 2011 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
 
Årsberetning 2010 
 
 
Udlejning 
 
Udlejningen af hallen har været tilfredsstillende, dog lidt mindre end foregående år. 
Vi har lejet hallen ud i ca. 2850 timer, Baggrunden for nedgangen er bl.a. at skoler 
og andre institutioner i området ikke lejer hallen nær så meget som tidligere. 
 
Hallens kapacitet er selvsagt noget større idet formiddagen er sparsomt udlejet for 
tiden. Så vi skal selvfølgelig forsøge at få hallen lejet endnu mere ud de kommende 
år. 
 
Hallen er et samlingspunkt for lokalområdets beboere, der dyrker sport eller har børn 
der går til idræt. 
 
Vi skal derfor stadigvæk udvikle og vedligeholde hallen løbende for at tiltrække og 
tilfredsstille brugerne. 
 
 
Vedligehold  
 
Hallen er jo efterhånden 20 år gammel så der vil løbende komme større og mindre 
vedligeholdsarbejder på hallen. 
 
Der er ikke i det forløbne år foretaget større vedligeholdsarbejder. 
 
Dog har vi som alle nok har set fået malet vores døre nedenunder i en antrasitgrå 
farve, en farve som bestyrelsen blev enige om efter flere overvejelser. Desuden har 
vi fået ny gulvbelægning i form af linoleum i forhallen malet vores trappeopgang, 
fået en ny plade på dommerbordet og andre ting. 
 
Næste større arbejde er vores tag som har vist visse utætheder flere steder. I den 
forbindelse har vi ansøgt og modtaget tilsagn om støtte på kr. 100.000. Vi skal nu i 
de kommende måneder vurdere omfanget af arbejdet herunder også om vi skal have 

 



en ny type tagbelægning der kan holde i mange år fremover.  Det er jo vigtigt at vi 
undgår utætheder da det kan medføre indtægtstab for hallen i form af aflysninger. 
 
 
Energiforbrug 
 
I de her tider skal vi have set på hallens energiforbrug. Vi skal vurdere om der er 
muligheder for besparelser herunder evt. vedvarende energi, idet udgifter til energi 
nok bliver større de kommende år. 
 
 
Cafeteria 
 
Vores cafeteria går også godt. Vi lejer det ud til fødselsdage, konfirmationer samt til 
idrætsforeningens arrangementer.  
 
 
Logo 
 
Som nogle måske har bemærket har vi fået lavet et par skilte med vores nye logo. De 
er opsat ved dommerbordet og på gavlen over indgangen. Desuden har vi fået lavet 
tøj med vores logo. 
 
 
Reklameskilte 
 
Vi har fået end del nye sponsorer der ønsker at få deres reklameskilt i hallen. Det er 
selvfølgelig glædeligt og betyder også en god årlig indtægt for hallen. 
 
 
Hjertestarter 
 
Lige efter sidste års årsmøde fik vi jo købt en hjertestarter. Den hænger ved siden af 
dommerbordet. Der er opsat skilte flere steder der fortæller at her er en hjertestarter. 
Den har heldigvis  ikke været i brug endnu. 
 
 
Aktiviteter 
 
Som noget nyt har hallen været initiativtager og arrangør af et par arrangementer 
inden for den sidste måned. Først Lækker Lørdag den 26. marts. Det var en ide som 
Susanne fremkom med her i efteråret og der var fuld opbakning fra bestyrelsen. 
Dagen forløb godt med mange tilfredse udstillere og besøgende, så det bliver 
sandsynligvis gentaget til næste år. 
Den 15. april havde vi vinsmagningsaften som også blev en succes. 
 
Det kan være der er andre arrangementer i støbeskeden.  
 



 
Præcisering 
 
Der er flere der har givet udtryk for at de ikke rigtig kender sammenhængen mellem 
idrætsforeningen og hallen.  
 
KHIF Hallen er en selvejende institution og underlagt Civilretsdirektoratet i 
København. Vores regnskab er skarpt adskilt fra idrætsforeningen, hvilket bl.a. 
betyder at indtægter fra skiltning i hallen udelukkende går til hallens drift og indgår i 
hallens regnskab.  
 
Bestyrelsen er dog udvalgt af idrætsforeningen og idrætsforeningen er kautionist for 
lån.  
 
 
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 i det forløbne år.  
 
 
 
Hasselager, den 27. april 2011 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 

 


