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KHIF Hallens årsmøde den 23. april 2008 
 
 
Uddrag af årsberetning 
 
Det har igen været et tilfredsstillende år i hallen. Det går rigtig godt med 
udlejningen, som har været større end forrige år. Dette afspejler sig også i 
årsregnskabet for 2007, der igen viser et pænt overskud. 
 
Hvad har vi af visioner for fremtiden? Vi ønsker, at hallen forbliver et stort aktiv for 
området og et samlingspunkt for områdets unge og ældre, der kan dyrke deres idræt i 
trygge rammer. Desuden vil vi fortsat fokusere på vedligeholdelse af hallen, da det er 
vigtigt at rammerne er i orden, når vores brugere færdes i hallen. 
 
Vi har søgt og modtaget tilsagn om støtte til diverse genopretningsarbejder i 2008 
herunder  
 
- Malerbehandling af yderdøre og vinduer 
- Maling og reparation af udhæng over dør 
- Udskiftning af defekte elastiske fuger omkring vinduer mv. 
 
Derudover har vi planer om at få ny gulvbelægning i cafeteriaet og gangen samt få 
repareret gulvet i køkkenet. Halgulvet skal også have en gang lakering, det er nu 3 år 
siden og vi forventer det bliver til næste sommer. 
 
Vi er ligeledes i gang med at udskifte vores anlæg i hallen og ny mixerpult bliver 
installeret her i maj måned. Til dette arbejde har vi ansøgt såvel Borgerforeningen 
som Lions klub Kolt-Hasselager om støtte, og de har været så velvillige at give støtte 
på kr. 10.000 hver. Det er vi selvfølgelig glade for og sagt tak for. 
 
Siden sidst er der jo indført en ny rygelov, som forbyder rygning indendørs i f. eks 
haller som vores. Ved opslag i august 2007 blev alle brugere af KHIF hallen gjort 
bekendt med forbudet og det er stort set blevet overholdt. Vi er af den opfattelse at 
rygeloven skal overholdes, og det skal også ses i lyset af, at vi jo kan blive pålagt en 
bøde, såfremt vi bliver anmeldt. 
 
Cafeteriadriften forestås stadig af hallen, og der er ikke planer om at ændre på dette.  
 

 



Da stolene i cafeteriaet var ved at være slidt har vi indkøbt nogle nye., Desuden har 
vi fået et nyt lærred til storskærm, som bliver anvendt ved fodboldkampe, X-factor 
osv. Det er en stor succes. 
Vi har gjort en indsats for at få flere reklameskilte, da det er en god indtægtskilde. 
Der er således også initiativer i gang for at få reklamer på vores bander. 
 
Idrætsforeningen ligger jo med store planer om at få bygget nye omklædningsrum 
samt et fitnesscenter ved hallens gavl mod vest. I den forbindelse kan det oplyses at 
fonden der blev oprettet efter Peters død sidste år har indsamlet ca. kr. 40.000. 
Selvom der er en vis skeptisk med hensyn til at kunne finansiere projektet, vil hallen 
selvfølgelig gerne støtte initiativet. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt 
samarbejde. En speciel tak til dig, Hans, for et meget stort arbejde i cafeteriaet og 
hallen i gang i det daglige.  
 
 
 
Hasselager, den 23. april 2008 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 
 


