
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2016 
 
27. april 2016 kl. 19.30 i hallens cafeteria. 
 
 
Årsberetning 
 
Velkommen til årsmødet 2016.  
 
Som nævnt sidste år fylder hallen 25 år til september. Bestyrelsen har besluttet at 
dette skal fejres, hvorfor vi planlægger at holde en reception/åbent hus den 7. 
oktober. 
 
Det er en fredag og har endnu ikke besluttet hvornår det starter og hvordan det skal 
forløbe. Vi har dog talt om at vi inviterer sponsorer, samarbejds-partnere og 
selvfølgelig idrætsforeningen. 
 
Vi synes at vi skal markere at vi har en god hal i området og som skal være et 
samlingspunkt for indbyggerne her i området. 
 
Udlejning 
Udlejningsmæssigt har også i år været tilfredsstillende. Vi har haft en udlejning på 
over 2500 timer og der er en tendens til at der er flere firmaer og enkeltpersoner som 
gerne vil leje hallen. I den forbindelse kan nævnes at vi bl.a har lejet hallen ud til 
Banedanmark. Så vi ser positivt på fremtiden. 
 
Udlejning til skolen er blevet lidt mindre i dette skoleår, idet vi har udlejet 12-14 
timer i modsætning til sidste år hvor det var 20 timer. 
 
Udover idrætsforeningen anvendes hallen til flere arrangementer, der ikke har med 
idræt at gøre.  
 
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  
I 2015 har vi haft lidt større udgifter end forrige år til vedligehold. 
Vi synes det er vigtigt at hallen bliver vedligeholdt og er i en fornuftig stand. Hvilket 
har stor betydning for brugerne og dem der benytter hallen. 
 

 



Vi har haft udgifter til udskiftning af døren til mellemgangen og til den store dør i 
hallen i vestgavlen.  
 
Heldigvis har vi modtaget et tilskud på 50% fra kommunen.  
 
Derudover var vi fået lavet en del mindre reparationer rundt omkring hvilket jo vil 
komme med en hal med denne alder og stort brug. 
 
I år skal vi igen have lakeret gulvet i hallen. Det bliver lige før pinse. Dette får vi 
dog ikke tilskud til.  
 
Til gengæld har vi ansøgt kommunen om tilskud til udskiftning af hallens belysning 
til LED. Det lykkedes at få over kr. 60.000 til dette. Inden vi udskifter skal vi lige 
hav besigtiget nogle haller hvor dette er sket. Vi har således været i Hørnings nye 
hal, og det så fornuftigt ud. Vi har også planlagt at se den nye hal i Ry. 
 
Cafeteria 
Den daglige drift forstås stadigvæk af Hans herunder rengøring.  
 
For at opdatere TV har vi købt en fladskærm som I kan se, der hænger derhenne.  
 
Hasselagerhallen 
I forbindelse med at skolen lejer vores hal har de bedt om at få lavet en lås svarende 
til over i Hasselagerhallen. Dette er nu lavet på skolen regning. Så kan lærerne 
komme ind uden at de skal have en A-nøgle med. Det medfører i øjeblikket at hallen 
låses kl. 16, hvorefter man skal bruge en almindelig nøgle. 
 
Udenomsarealer 
Som nævnt sidste år arbejdes der på at få lavet en helhedsplan for området. Der er 
dog ikke været et møde med kommunen. I den forbindelse skal det nævnes at KHIF 
jo har planer om at bygge en mellembygning til fitness mellem spejderhuset og 
omklædningsbygningen. 
 
Hjemmeside 
Vi er ved at få opdateret vores hjemmeside. Den er dog ikke helt færdig endnu. Man 
kan komme ind via KHIF,s hjemmeside. 
 
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 27. april 2016 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 


