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Udlejningsmæssigt var 2015 det dårligste år i hallens historie. Derfor skal vi glæde os over at 2016 ikke blev 
en gentagelse… 2016 overgik 2015 opgørelsen med hele 7 timer. 

Nu skal man ikke holde regnskab eller sætte tal med alt her i tilværelsen - men kun 25 husstande på 
kioskpasserlisten… det må være bundrekorden. Dette gør også at det til tider er umuligt til at få en vagtplan 
til at hænge sammen, men jeg har heldigvis også på fornemmelsen at de fleste husstande er klar over vores 
situation selv om der nok ikke er nogen som har løsningen lige på hånden, for jeg er også sikker på at vi 
kommer til at høre noget tilsvarende igen lidt senere i aften ved en anden generalforsamling. 

Men, for der er altid et men… og i lighed med sidste år så er det næsten modsigende i forhold til kiosk 
bemandingen - rent økonomisk set, så har hallen ikke stået stærkere end den gør nu. JM kommer ind på 
tallene senere, men jeg kan ikke undlade at bemærke at hallens egenkapital nu er over 2 millioner… og det 
er ikke så ringe endda eller sagt på anden måde: ”det er svært at være sortseer i så lys en tid”. 

Vores økonomiske situation gør det også muligt at fortsætte vores investeringer i og omkring hallen. De 
sidste par år har vi investeret i forskellige energioptimeringer og vi vil også fortsætte dette arbejde ind i 
2017. I februar 2016 fik vi foretaget en termografering som opfølgning på en tilsvarende foretaget i 2013. 
Det er en god læsning idet vi kan se at investeringerne har virket. 
Fuglene er nok ikke så glade for resultatet – f.eks. er overfladen på taget (ved en udendørstemperatur på 3 
grader) er faldet fra 9,2 grader i 2013 til 3,2 grader i 2016 - følgerne af en bedre loftsisolering. 

I 2016 blev cafeteria området fornyet, nyt loft og inventar og udendørs er der er kommet siddepladser til 
tilskuerne. Tiltag som også har givet positiv feedback fra vores brugere. 

Investeringsplanerne for 2017 og frem er ikke helt fastlagt endnu, men vi har tanker og ideer bl.a. om: 
belysningen i hallen, nøglekort til dørene, gulvbelægning i ”den gamle afdeling”  

I modsætning til vores manglende tilslutning til kioskpasningen, så er opbakningen til vores arbejdslørdage 
stadig helt fantastisk - det vedligeholdsarbejde der bliver udført på sådanne dage er helt klart med til at 
understøtte vores fornuftige driftsøkonomi. Det er også her mange tanker og ideer om små og store 
projekter bliver født og får indhold. Vi håber og satser derfor på at denne støtte også er at trække på de 
næste mange år. 
Så vil jeg på vegne af bestyrelsen sige en stor tak til alle dem som deltager og bidrager på den ene eller den 
anden måde - det er alle jer som er med til at sikre hallens fremtid. 
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