
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2010 
 
 
28. april 2010 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
Årsberetning 
 
Det har igen været et tilfredsstillende år for KHIF Hallen. Vi har ikke som andre 
mærket finanskrisen. Vi har således lejet hallen ud i 2921 timer, lidt mindre end 
sidste år. Det skyldes bl.a. at skolen ikke har haft brug for hallen, da der ikke har 
været rotteplage. I nævnte timer indgår udlejning af cafeteriaet.  
 
Udover idræt bliver hallen også benyttet til andre formål. Vi har således lejet hallen 
til Arlas årlige julearrangement, til en Stenmesse, til dans, idrætsforeningens 
sommerfest, bankospil mv.  
 
Vores cafeteria bliver ligeledes lejet ud til festlige lejligheder, dog kun til personer 
som har tilknytning til området og idrætsforeningen. 
 
Fremtiden ser også i henhold til Hans lovende ud, vi har allerede en fornuftig 
udlejning med flere større arrangementer ud over de faste ugentlige lejere. 
 
Vedligehold  
Da hallen jo efterhånden har en del år på bagen vil der hvert år være en del 
vedligeholdsarbejder.  
 
I 2009 har vi fået gulvet i hallen lakeret, det er nødvendigt at få gulvet lakeret hvert 
4. eller 5. år.  
 
I hallen har vi fået monteret nye skinner så vi kan gøre hallen mindre ved mindre 
arrangementer. 
 
Vi har længe talt om at få fliser langs med østgavlen, da der er en del trafik ud til 
fodboldbanen. Derfor har vi nu fået lagt fliser hvilket skete i det sene efterår. 
 
Der er flere planer om vedligeholdsarbejder i dette år. Bl.a. påtænker vi at få malet 
vores indvendige døre. De trænger virkelig til en kærlig hånd efter mange års brug. 
Vi har tænkt os at det bliver i perioden før sommerferien hvor hallen ikke bliver så 
meget benyttet. Farven er diskuteret flere gange i bestyrelsen, men jeg tror vi er nået 
til enighed. Det kan I jo så glæde jer til at se i den kommende sæson. 
 
 

 



 
Vi er jo indstillet på at hallen skal fremstå i en god stand, så hvis man har nogle ting 
som I mener skal udbedres mv. så sig endelig til med gode forslag. 
 
Energiforbrug 
I de her tider vi taler meget om energi og besparelser. Vi kigger selvfølgelig også på 
vores energiforbrug. I denne forbindelse har vores servicefirma lavet en gennemgang 
af vores ventilationsanlæg og fået oplæg til besparelser.  
 
Vi skal også have set på vores varmeanlæg og evt. have udskiftet automatikken. 
Belysning skal også gennemgås. 
 
Cafeteria 
Hallen driver cafeteriaet ved Hans og det er der ingen planer om at lave om på. 
 
Tilbygning 
Idrætsforeningen arbejder stadigvæk med at få en tilbygning op stå. Det har i den 
senere tid været noget turbulent, da kommunen nu ønsker at bygge ved siden af 
spejderhuset. Da spejderhuset ikke benyttes i øjeblikket kan det ende med at 
idrætsforeningen kan overtage denne og derefter bygge den sammen med de nye 
omklædningsrum. Men jeg kan forstå at der slet ingen afklaring er lige i øjeblikket, 
da spejderne nu gerne vil lægge beslag på hele spejderhuset.  
 
Skiltning 
Der er blevet sat et skilt op ved p-pladsen med visnings af vejen til hallen. Der er 
plads til 2 skilte mere og jeg ved at petangafd. Ønsker et. Og jeg forventer at tennis 
også vil have et skilt så det tydeligt fremgår, hvor anlæggene er. 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden er forsynet med nye billeder. 
 
Reklameskilte 
Vi har i det forløbne år fået ophængt nye reklameskilte, og vi arbejder stadig på at få 
flere, da det er en god indtægt for hallen, se regnskabet. 
 
Tak til alle 
Ved sidste årsmøde blev der indvalgt 2 nye i bestyrelsen nemlig Susanne og 
Flemming. De har allerede vist stor interesse for hallen og er kommet med flere gode 
ideer. Samtidig er de ikke bange for at yde en indsats. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt 
samarbejde.  
 
Og som sædvanlig en speciel tak til dig, Hans, for et uundværligt arbejde såvel i 
cafeteriaet og i bestyrelsen. 
 
 
 



Jeg vil også lige sige en stor tak til Lærke, der jo som alle nok ved har stået for det 
flotte maleri i opgangen. Det var forøvrigt en ide som Susanne kom med på en af de 
første møder fordi hun ikke kan lide den gule farve (den minder hende om en eller 
anden fodboldklub i superligaen). 
 
Lærke, vi er rigtig glade for din store kreativitet og for portrættet af de 3 glade 
sportsudøvere. Efter mødet vil vi sammen gå ned og se på billedet og overrække 
Lærke en lille ting som tak for arbejdet. 
 
Hjertestarter 
Til allersidst vil jeg lige nævne at vi nu har købt en hjertestarter. Den bliver leveret 
ved et introduktionskursus på næste onsdag kl. 16.30. Indkøbet er kommet i stand på 
baggrund af tilsagn om tilskud fra såvel Lions som Borgerforeningen. For at lave lidt 
reklame for hjertestarteren har jeg fremsendt en pressemeddelelse til Lokalavisen JP 
og Århus Ondag. 
 
 
Hasselager, den 28. april 2010 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 

 


