BESTYRELSESBERETNING

Indledning:
2015 har været endnu et særdeles spændende år præget af ansættelsen af vores nye
centerleder, haludvidelsesprojektet og et i igen forhøjet aktivitetsniveau.
Aktivitetsniveau:
Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 25.801 aktivitetstimer
mod 22.595 i 2015 – altså en stigning på 14%.
Skift af Halinspektør/Centerleder:
Vores tidligere halinspektør Kim Bejder opsagde sin stilling ultimo januar og fratrådte 1/8
2015. Jens havde allerede i maj fortalt, at han ønskede at søge stillingen, og på denne
baggrund blev proces og beslutningsgrundlag for godkendelse af den fremtidige
Centerleder lag fast af den øvrige del af bestyrelsen. Samtidigt blev et ansættelsesudvalg
udpeget, og en ekstern konsulent trukket ind til at bistå med udarbejdelse af annonce samt
udvalgets screening af ansøgere og efterfølgende samtaler.
Vi fik 22 ansøgninger. Vi var så heldige at have flere rigtigt gode ansøgere, så vi fandt ”let”
6, der blev indkaldt til første samtalerunde. Af disse 6 blev 2 udvalgt til anden runde, som
foregik med den samlede bestyrelse. Resultatet af den kender i jo, og vi skal ikke undlade
at bemærke, at vi nu, efter Jens har fungeret som Centerleder i 6 måneder, føler os
bekræftet i vores valg.
Haludvidelsesprojektet:
Vi fejrede første spadestik 26 oktober, hvorefter Dansk Halbyggeri (DHB) påbegyndte
byggeriet. Efter lang tid hvor ”byggeriet stod stille”, idet der blev ”arbejdet under overfladen”,
blev spærene rejst i uge 9, taget og beton elementerne, som danner den nederste del af
væggene, kom til i uge 10, og pludseligt havde bygningen taget sin form.
Den 10/3 fejrede vi rejsegilde og står nu med ”Skallen” til vores nye haller. Her må vi nok
forvente, at det nu igen vil virke, som byggeriet går meget langsomt frem, idet der ikke sker
flere store fremskridt over kort tid.
Vi forventer stadig, at byggeriet afsluttes i løbet af september 2016.
Økonomien
Ved rejsegildets afslutning havde vi ca 30 ”aftalesedler”, som repræsenterer de aftaler, vi
har lavet med DHB, som ligger ud over kontrakten (uforudsete udgifter). Dette dækker en
bred viste af emner, men som eksempel kan nævnes: 3 brønde i for dårlig stand til at kunne
flyttes, merforbrug i forbindelse med gravearbejdet og rådgiveromkostninger.

Ud over aftalesedlerne med DHB har vi selv over driften afholdt udgifter til omlægning af
fjernvarme ledning, omlægning af vandforsyningsledning og omlægning af
elforsyningsledning.
Hertil kommer der kendte optioner, som gerne skulle med fra starten, nemlig trampolin nr.
2, springgrav nr 2 og hejsefoldevæg i hal D, samt udfordringerne med at få udarbejdet en
spændende motorikbane (”musetrapperne” på væggen) i springsalen – alt sammen forhold,
som vi drøfter med Lokale- og Anlægs Fonden (LOA).
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi mangler i omegnen af 1,2 mio kroner. Hertil
kommer ønsker fremadrettet til bl.a. asfaltering, yderligere hejse/foldevægge samt arbejdet
med udbygningen af motorikbanen (”musetrapperne”) b.la. med noget spændende inventar.
Derfor går vi nu i gang med at iværksætte en indsamling blandt byens borgere, og
interesserede virksomheder m.fl.
Samtidigt arbejder vi også på at finde andre besparelser, for et eksempel ved at udskyde
nogle bygherreleverancer, og vi er gået i gang med at undersøge mulighederne for at opnå
helt eller delvist momsfradrag for væksthuset/cafeen.
Cafeen:
Bruttofortjenesten i cafeen ligger på niveau med sidste år. Omsætningen nåede lidt over
2015 niveau. Det arbejdes kontinuerligt med personaleoptimeringer, så der fremadrettet kun
er 1 personalegruppe.
Køleskabsmodellen fungerer fortsat tilfredsstillende og kan anvendes uden for vore normale
åbningstider.
Timefordeling:
Der er fastlagt nye fordelingskriterier af Skanderborg Kommune (Folkeoplysningsudvalget).
Det indebærer bl.a., at skoler og institutioner har 1. prioritet frem til kl. 16.00 (tidligere kl.
15.00). Vi har heldigvis et super godt samarbejde, så der fortsat er mulighed for foreningerne
at få tider i dette tidsrum. Foreningerne er imidlertid presset, idet børnene og de unge
mennesker kommer senere hjem fra skole, såvel som det er en større udfordring af skaffe
trænere og instruktører i de sene eftermiddagstimer.
Ry hallerne arbejder i skrivende stund på at få fastlagt timefordelingen for den kommende
sæson. Der har været afholdt et godt og konstruktivt ”før-timefordelingsmøde”, hvor
mulighederne for anvendelse af de nye faciliteter blev drøftet, og der har været afholdt et
”rigtigt” timefordelingsmøde. Sidstnævnte møde blev afviklet i en god stemning og med
mange konstruktive forslag til bytninger at tider m.v. Heldigvis er der stor efterspørgsel på
tider. Det blev aftalt på timefordelingsmødet, at centerlederen med baggrund i aftenens
inputs skulle udarbejde et revideret oplæg.

Forventninger til 2016:
Det kommende år bliver påvirket af ibrugtagningen af vores nye faciliteter. Dernæst arbejder
vi på andre projekter, bl.a. udvidelsesmuligheder for motionsområdet og opdatering af
spinnelokalet (indoor cycling).
Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2015. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2016.

