
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2012 
 
 
 
24. april 2012 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
 
Årsberetning 
 
Endnu et år er siden sidste årsmøde i KHIF Hallen. Jeg kan se på årsregnskabet at vi 
nærmer os et 25 års jubilæum. 
 
Udlejning 
Udlejningen af hallen har været tilfredsstillende, dog lidt mindre end foregående år. 
Vi har lejet hallen ud i ca. 2800 timer. På udlejningsoversigten kan ses at 
idrætsforeneingen  har haft lidt færre timer i hallen end de seneste år. 
 
Vi vil selvfølgelig gerne udleje hallen endnu mere. Specielt har vi 
formiddagstimerne og de første eftermiddagstimer, der ikke er udlejede. Det vil vi 
gøre noget ved det kommende år, og noget vi skal have talt om i bestyrelsen. 
 
Vedligehold  
 
Som de fleste nok har set er der opstillet stillads på sydfacaden mod fodboldbanen. 
Baggrunden er at vi får skiftet tagpladerne på grund af en del utætheder. Vi har af 
økonomiske grunde valgt at udføre arbejdet fordelt over 2 år, idet nordsiden vil blive 
udskiftet i 2013. Vi har sædvanen tro søgt om tilskud fra kommunen hvilket er 
lykkedes således at halvdelen af udgifterne dækkes af renoveringspuljen. 
 
Vi har ligeledes påbegyndt en renovering og udskiftning af vores automatik til såvel 
ventilations- som varmeanlægget. Det skulle samtidig gerne betyde en mindre udgift 
til energi. 
 
Som allerede nævnt ved sidste årsmøde skal vi vurdere om der er muligheder for 
yderligere besparelser herunder evt. vedvarende energi, idet udgifter til el og 
opvarmning nok ikke bliver mindre de kommende år. 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen ved Sport & Fritid vil foretage en 
bygningsgennemgang her i år af et ingeniørfirma. Efter gennemgangen vil vi få 
tilsendt en rapport over vedligehold og genopretningsbehovet for hallen. 
Cafeteria 
 

 



Driften af cafeteriaet er tilfredsstillende. Vi bruger det til forskellige arrangementer 
og lejer det ud til bl.a. fødselsdage, konfirmationer, firmaer mv. 
 
Da cafeteriaet efterhånden har nogle år på bagen har bestyrelsen påtænkt at få 
opgraderet dette med en renovering af bl.a. udsalget med nye elementer og 
bordplader. Vi håber, at vi kan opstarte dette arbejde efter sommerferien. 
 
 
Hjertestarter 
 
Som de fleste er bekendt med hænger vores hjertestarter ved siden af dommerbordet. 
Der har været ryster fremme om vi ikke kunne flytte den ud i gangen er evt. helt 
uden for. Vi har dog i bestyrelsen valgt at hjertestarteren bliver hængende da vi 
synes det er den bedste placering. 
 
Det kan i øvrigt oplyses at den nu er tilmeldt Hjertestarter.dk således at man ved at 
ringe til 112 kan få oplyst adresse og telefonnr., som man kan ringe til, hvis behov 
for hjælp opstår. 
 
 
Aktiviteter 
 
Hallen var igen i år arrangør af en forårsmesse lørdag den 31. marts. Dagen forløb 
godt med mange tilfredse udstillere og en del besøgende, Bestyrelsen vil nu evaluere 
dagen og herefter tage stilling til om vi skal gentage det til næste år. 
 
 
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 24. april 2012 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 

 


