
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2014 
 
 
30. april 2014 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
 
Årsberetning 
Så vil jeg byde velkommen til årsmødet 2014.  
 
Allerførst vil jeg oplyse at det har været et tilfredsstillende år for KHIF Hallen for så 
vidt angår udlejning. Dette vender jeg tilbage til. 
 
Efter samråd med idrætsforeningen har vi på grund af de mange anlæg, der nu er, 
valgt at kalde området med haller og sportspladser for Hasselager Idrætscenter. For 
det er jo efterhånden et center, hvor der sker mange ting. Vi har jo i det forløbne år 
fået en multibane som nabo og desuden er der jo kommet et fitnesscenter i det gamle 
spejderhus. 
 
Vi har i den forbindelse fået lavet nogle skilte som vi skal have opsat  bl.a et større 
skilt med et oversigtskort. Skiltet skal hænge over for p-pladsen på den gamle hal. 
Det betyder forhåbentlig at de fremmede brugere bedre kan finde rundt herunder at 
finde det rigtige omklædningsrum for fodbold-spillere. Vi har jo ofte været udsat for 
at man har benyttet hallens omklædningsrum i stdet for dem de skulle benytte. 
 
 
Udlejning 
Udlejningsmæssigt har det været tilfredsstillende dog har hallen været udlejet lidt 
mindre i 2013 end året før. Bl. a har idrætsforeningen haft mindre timer i hallen. 
Dette skyldes jo nok den mindre interesse for foreningssport som har været fremme i 
medierne. Jeg vil derfor da gerne opfordre KHIF til at gøre en større indsats for at få 
flere medlemmer til såvel badminton som håndboldafdelingen. Befolkningstallet i 
vort område vokser jo i de her år så der er muligheder for at få nye medlemmer. 
 
Fremtiden for hallen ser dog lys ud, da vi efter at vi har haft et møde med 
Bavnehøjskolens administrative leder har fået en tilkendegivelse om, at skolen på 
baggrund af den nye skolereform har behov for mere halkapacitet De har derfor et 
stort ønske om at leje hallen indenfor skoletiden. Jeg har således i fredags fået en 
mail om at vi skal lave en aftale med skolen om at de lejer hallen i ca. 800 timer pr. 
år (ca. 20 timer pr. uge.  
Det bliver en fleksibel udlejning men det kræver også at vi tager hensyn til vores 
nuværende lejere i formiddagstimerne herunder også ældreidræt. Den fleksible 

 



udlejning betyder at skolen får rådighed over hallen selvom det ikke benytter hallen 
hele tiden. 
 
 
Vedligehold  
 
Vi har de senere år og ikke mindst sidste år haft store udgifter til 
vedligeholdsarbejder, hvilket også vil fremgå af regnskabet om lidt. 
 
Som de fleste er bekendt med, har vi fået udskiftet hele taget med nye tagplader. 
Baggrunden herfor var at de begyndte at smuldre og at det betød vandindtrængen i 
hallen. Der kan stadigvæk forekomme vand på gulvet men det skyldes tøvejr, hvor 
fygesneen smelter over loftbeklædningen. 
 
Derudover har vi sidste år fået lakeret gulvet som det skal ca. hvert 5. år.  
 
De kommjende år vil også medføre udgifter til vedligehold herunder skal vi have 
udskiftet den store dobbeltdør i gavlen. 
 
Desuden er der løbende vedligehold herunder maling af vinduer og døre, reparation 
og afrensning af murværk mv. 
 
 
Cafeteria 
 
Vores cafeteria bliver stadigvæk lejet en del ud til bl.a. fødselsdage, konfirmationer 
og receptioner.  
 
Den daglige drift forstås af Hans herunder rengøring. Halbestyrelsen har derfor lavet 
en aftale om dette. 
 
 
Hasselagerhallen 
 
Vi har i nogle år tænkt på vi kunne overtage driften og udlejningen af den gamle 
Hasselagerhal. I den forbindelse har vi holdt et par møder med kommunen og vi har 
også talt med skolen, som nu forestår udlejningen. 
 
Skolen er imidlertid villig til at overdrage driften til os. Vi vil derfor forsøge at lave 
en aftale med kommunen.  
 
Der vil være flere fordele for os at kunne have rådighed over hallen bl.a at man kan 
have flere større arrangementer og sportsstævner mv. Skolen skal dog have rådighed 
over hallen i skoletiden samt ved prøver og eksamener.  
 
Såfremt det bliver tilfældet vil det selvfølgelig kræve en øget bemanding og tilsyn, 
men det er selvfølgelig noget vi tage stilling til senere. 
 



Vedligehold af hallen vil stadigvæk være kommunens ansvar herunder den 
udvendige vedligeholdelse. Vi har allerede gjort kommunen opmærksom på at den 
ikke er for køn og at den trænger til en renovering. 
 
Udenomsarealer 
 
Som jeg nævnte sidste år bør der udarbejdes en helhedsplan for området. 
Udenomsarealerne mener vi også bør blive opdateret. Det ser ikke for kønt ud mange 
steder. Jeg vil derfor i samråd med KHIF kontakte kommunen om en sådan 
helhedsplan. 
 
Hjemmeside 
 
VI skal have opdateret vores hjemmeside så det er også et af de ting vi skal have 
gjort i den kommende tid. 
 
 
Tak til alle 
 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt 
samarbejde i det forløbne år.  
 
 
 
Hasselager, den 30. april 2014 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 

 


