
 

             Det selvejende institution 

         KHIF Hallen 
 

KHIF Hallens årsmøde 2017 
 
 
25. april 2017 kl. 19.00 i hallens cafeteria. 
 
Årsberetning 
 
Velkommen til årsmødet 2017.  
 
Nu er hallen jo blevet 25 år og det blev fejret sidste efterår med en reception og en 
sammenkomst i hallen. Derudover arrangerede vi en legedag for områdets børn, hvor 
de sammen med forældre kunne komme og besøge hallen med diverse legeredskaber. 
Det blev afholdt en lørdag eftermiddag og der var gratis adgang. Det var en succes, 
som vi evt. vil gentage. 
 
 
Udlejning 
 
Udlejningsmæssigt har det være et lidt utilfredsstillende år.  
Vi har haft en udlejning på ca.2050 timer og det er ca. 450 timer mindre end i 2015. 
Udlejning til idrætsforeningen har været noget lavere og det er desværre en tendens 
vi har set de senere år. Derudover har skolen ligeledes lejet færre timer. Vi skal 
snarest have et møde med skolen for at aftale leje af hallen i det kommende skoleår. 
Vi håber at der bliver lejet flere timer. 
 
Vi vil som nævnt sidste år også gerne have, at idrætsforeneingen lejer mere, idet de 
lejer ca. 350 timer mindre end for 5 år siden. Så vi håber da at idrætsforeneingen vil 
gøre en større indsats for at få flere medlemmer til badminton og håndbold. Det skal 
også ses i lyset af at vort område jo er vokset mest i Århus kommune, så der må være 
et større behov. Vi vil oså have et møde med idrætsforeningen om dette. 
 
 
Vedligehold  
 
I 2016 har vi også haft en del udgifter til vedligehold herunder lakering af halgulvet. 
Der vil jo løbende komme vedligeholdsarbejder som vi heldigvis får tilskud til fra 
kommunen. De har også foretaget en besigtigelse af hallen for at få lavet en 
tilstandsrapport. Vi har dog ikke modtaget denne endnu. Jeg har dog rykket for den.  
 
Som nævnt sidste år har vi fået tilsagn om et tilskud til udskiftning af vores 
belysning i hallen til LED. Af økonomiske årsager har vi dog udsat arbejdet til næste 
år, hvor vi har hørt, at vi måske også kan få udført det billigere end først beregnet. 

 



Cafeteria 
 
Den daglige drift forstås stadigvæk af Hans herunder rengøring. Ligeledes forestår 
han udlejning af cafeteriaet til diverse arrangementer. 
 
Der skal også ske en renovering af cafeteriaet, idet vi nu har fået LED pærer i 
lamperne, og vi har også besluttet at få malet heroppe. Der skal udføres malerarbejde 
den 1. uge i maj, hvor vægge mv. skal males i lidt andre og lysere farver. 
 
 
Udenomsarealer 
 
Det er jo ingen hemmelighed at vi har haft lidt problemer med ballademagere 
hashhandlere i vort område herunder også omkring vores hal. Der er bl.a. knust ruder 
flere steder og der efterladenskaber overalt når de har været har. Skolen har også haft 
problemer så de vil i nær fremtid montere overvågningskameraer og dette har vi også 
tænkt os at gøre. Vi skal dog have det godkendt af såvel politiet som skolen inden de 
monteres. 
 
Der arbejdes stadigvæk på at få lavet en helhedsplan for området. Der er jo planer fra 
idrætsforeningen om at få lavet en kunststofbane og en mellembygning ved fodbold 
og fitness. Vi ser frem til at vi løbende bliver orienteret om dette arbejde.  
 
Hjemmeside 
 
Vi har i bestyrelsen beslutte at få lavet en ny hjemmeside, så det håber vi bliver 
igangsat snarest. 
 
 
Tak til alle 
 
Som det nok fremgår af fremmødet mangler vi jo 2 fra bestyrelsen. Susanne har jo 
fået konstateret en alvorlig sygdom og Jens har haft en stor blodprop i hjernen, 
hvilket medfører at han er lam i den venstre side og stadigvæk ligger på sygehuset. 
Vi håber selvfølgelig på at de kommer godt over det, men må nok indse at vi 
kommer til at få et par nye medlemmer i bestyrelsen. Men det er jo hovedbestyrelsen 
og de enkelte afdelinger, der skal bestemme dette. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt 
samarbejde i det forløbne år.  
 
 
 
Hasselager, den 25. april 2017 
 
Erik Vestergaard-Hansen 
Formand 

 


