
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2015 
 
 
29. april 2014 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
 
Årsberetning 
 
Velkommen til årsmødet 2015.  
 
Hallen har nu bestået i næsten 24 år, så i efteråret 2016 kan vi fejre 25 års jubilæum. 
Hallens bestyrelse vil i den anledning planlægge en reception og sandsynligvis en 
fest i september måned til næste år. 
 
Vi synes at hallen har medvirket til at give lokalområdet noget aktivitet og også et 
samlingspunkt for mange arrangementer i årenes løb. Det vil helte sikkert fortsætte 
set i lyset af, at indbyggertallet vokser i de kommende år. 
 
 
Udlejning 
Udlejningsmæssigt har også i år været tilfredsstillende, dog har idrætsforeningen 
igen haft mindre timer i hallen og lidt mindre indtjening. 
 
Som nævnt ved sidste årsmøde har vi dog lavet en aftale med skolen om at de har 
rådighede over hallen i 800 timer, 20 timer pr. uge. De anvender nok ca. halvdelen af 
timerne. Alt i alt har vi haft en udlejning af hallen på ca. 2500 timer hvilket må siges 
at været tilfredsstillende.  
 
Men vi vil dog gerne have at idrætsforeneingen lejer mere, idet de lejer ca. 200 timer 
mindre end for 5 år siden. Så vi håber da at idrætsforeneingen vil gøre en indsats for 
at få flere medlemmer. 
 
 
Vedligehold  
 
Der har været mindre udgifter til vedligeholdsarbejder i år end det forrige år hvor vi 
udskiftede tagplader og lakeret halgulvet. Vi har dog fået udskiftet døren fra 
mellemgangen til forgangen. Udgiften vil dog først være med i næste års regnskab.  
 
Vi har planer om at udskifte den store dør i gavlen og det får vi nok gjort i 
sommerperioden. Det kan lige oplyses at når vi har sådanne vedligeholdsarbejder 

 



søger vi kommunen om tilskud hvilket vi normalt får. Det drejer sig om 50 % af den 
samlede udgift. 
 
Da hallen jo som nævnt har en del år på bagen skal der påregnes løbende 
vedligehold de kommende år, herunder 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 stadigvæk af Hans herunder rengøring. Halbestyrelsen har 
derfor lavet en aftale med Hans om dette. 
 
Bestyrelsen har besluttet at der skal indkøbe en ny fladskærms TV således at vi kan 
få et bedre og pænere indtryk i rummet. Det kan i den forbindelse oplyses, at hallen 
betaler afgift, når man anvender et TV i disse lokaler. 
 
 
Hasselagerhallen 
 
Som nævnt sidste år påtænker vi at overtage driften eller booking af 
Hasselagerhallen. Vi har haft et møde med kommunen og skolen som er positiv 
indstillet til dette. Med til mødet var også idrætsforeningen således at de er fuldt 
orienteret om det.  
 
Kommunen har i øvrigt planer om renovering af hallen hvilket vi også påpegede ved 
mødet, da det jo ikke er den kønneste hal i kommunen. 
 
 
Udenomsarealer 
 
Der er blevet udført en ændring af området mellem de 2 haller, idet der er anlagt et 
område til parkering. Der er desuden opstillet et hus til det nye ventilationsanlæg i 
Hasselagerhallen. Dette har medført at vores container er flyttet om til gavlen, mens 
den anden er flyttet ind til facaden.  Dette var et krav fra kommunen, som også 
betalte for flytningen. 
 
Det kan nævnes at vi i samarbejde med idrætsforeningen arbejder på at få lavet en 
helhedsplan for hele området.  
 
 
 
Hjemmeside 
 



Vi har endnu ikke fået opdateret vores hjemmeside, men det vil vi få gjort i 
nærmeste fremtid. 
 
 
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 29. april 2015 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 
 


