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Man skal jo starte med noget positivt så jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
for den gode opbakning vi stadig har til arbejdslørdage, tilslutningen har været bedre 
men den er stadig god og stemningen er helt fantastisk mens det står på... og 
resultaterne er til at få øje på (bare kig op) 

Udlejningen...  
2015 var en bundrekord med 793 timer 
2016 gik det lidt bedre... en stigning på hele 7 timer... 
Medio 2016 indførte kommunen så at klubberne ikke skulle betale leje... 
så udlejningen i 2017... faldt yderligere og satte ny bundrekord med 768 timer 

Men, som man siger, intet er så skidt at det ikke er godt for noget andet 

Hvis vi havde haft flere aktiviteter... så havde vi blot haft endnu større problemer 
med at holde kiosken åben når der var gæster i hallen. 

På trods af forsøg via sociale medier, som ligger udenfor mit domæne, så er det ikke 
lykkedes at få afsat de få kioskvagter som ligger i indeværende kvartal. 

På nuværende tidspunkt ved jeg heller ikke hvordan vi løser denne opgave fremover. 

Det er nu engang sådan at kioskens overskud går primært til ØB og ØLU men det 
kommer JM også lidt ind på senere. Måske er det det budskab som vi ikke har fået 
planetet hos forældrene... 

Men, for der er altid et men… og det var der også sidste år. Rent økonomisk så går 
det ikke så ringe endda... Mejer kommer med talgymnastikken om lidt. 

Men vi har i 2017 bl.a. investeret i: 

• Nyt lys i hallen (energioptimering) 
(jeg vil ikke kommentere den manglende lysstyring, men blot sige at vi stadig afventer denne del) 

• Udskiftning af vinduerne ud mod gårdhaven (energioptimering) 

• Overdækning ved tilskuerpladserne 
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• Varmepumpe (aircondition) til kiosken 

• Nye klinker i omklædningsrum og mellemgangen 

• Bedre WiFi dækning i cafeteria 

Vi er også på begyndt nogel af de aktiviteter som vil fortsætte ind i 2018, her tænker 
jeg på en renovering af dette lokale som vi befinder os i. 

Loftet er lavet, men gulv og vægge skal også have en tur og så vil vi også se om vi kan 
udskifte noget af inventaret også... ja, også de stole som I sidder på  

Planerne for 2018 vil først blive drøftet efter mødet i aften, men vi satser på at vi får 
udskiftet vores dørlåse med automatiske låse (brik system) og så har vi også 
investeret i en ny scene som allerede har været i brug. 

Det er nu lidt sjovere at være med i en bestyelse med lidt økonomisk råderum, men 
hvis der er nogen som mener at vi burde investere eller prioritere lidt anderledes, så 
lad os få det at vide, hvis ikke i aften så i morgen eller en anden dag, men feedback er 
altid velkommen. 

Som afslutning vil jeg på vegne af bestyrelsen sige en stor tak til jer alle som deltager 
og bidrager - det er det som Langskovhallen bygger på og det er det som skal til for at 
sikre hallens fremtid. 

Ølholm 21.02.2018 
Pauli Danielsen 
Formand 


