Ry Hallerne – bestyrelsens skriftlige beretning for 2013
Indledning:
2013 har været endnu et særdeles spændende år præget af haludvidelsesprojektet, et højt
aktivitetsniveau samt fastholdelsen af vores høje standard på rengøring/vedligeholdelse og
fortsættelse af vores gode og solide økonomi.
Aktivitetsniveau:
Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 22.021 aktivitetstimer mod
20.510 i 2012 – altså en stigning på 7,4%. I 2006 havde vi 10.656 aktivitetstimer, så det er noget af
en udvikling gennem årene.
Haludvidelsesprojektet:
I vinterhalvåret 2012/13 gennemgik vi en større proces i samarbejde med DGI Huse og Haller.
Processen havde til formål at blive klogere på fremtidens behov, brugernes behov og nye
brugergruppers behov for idrætsfaciliteter. Det blev en meget grundig analyse, der som bekendt
blev fremlagt på sidste års repræsentantskabsmøde med opbakning til at realisere ideerne fra
undersøgelsen. I 2013 har vi så fået udarbejdet nærmere tegninger og økonomi, som blev fremlagt
på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november 2013, hvor der fortsat var opbakning til
at fortsætte arbejdet. Det lykkedes ikke at få økonomien på plads i 2013, og det lykkedes ikke at få
projektet godkendt i byrådet. Byrådet har imidlertid i 2014 godkendt projektet, og vi har indgået
aftale med Brugsforeningen Tryg om et spændende sponsorat på 2 mio kroner! Vi er meget glade
for sponsoratet og samarbejdet med Brugsforeningen Tryg – det er altafgørende for vores projekt.
I skrivende stund mangler vi en finansiering på ca. 3,5 mio kroner ud over et lån på 3 mio kroner.
Bestyrelsen er fortsat i dialog med eksterne fonde og håber at komme i mål med den resterende
del af finansieringen i løbet af de kommende måneder.
Organisationsudvikling:
Sideløbende med haludvidelsesprojektet og den daglige drift af Ry Hallerne arbejder vi med de
”mentale mursten”. Bestyrelsen har gennemført et visions- og strategiseminar og fremlagde 9
sigtelinjer for det kommende arbejde på sidste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen arbejder
fortsat med at konkretisere og realisere sigtelinjerne, såvel som hallens faste personale er i gang
med et organisationsudviklingsprojekt med hjælp fra ekstern konsulent. Personalet har fremlagt
nogle kommende mål, som bestyrelsen har tilsluttet sig. Der arbejdes nu på højtryk med at
fastlægge konkrete handlingsplaner for at realisere målene.
De 3 overordnede mål:
Bestyrelsen og organisationen arbejder fortsat mod de 3 overordnede mål for haludvidelsen:
- vi tænker både ude og inde-aktiviteter og dermed ”overgange” mellem inde og ude
- vi tænker tilbud både for foreninger og for ikke organiserede idrætsudøvere m.fl.
- vi tænker fortsat fleksible tilbud

Disse 3 overordnede mål passer rigtig godt i tråd med DIF og DGIs fælles vision ”25-50-75”, som
betyder, at der i 2025 skal være 50% af os danskere, der dyrker idræt i en forening og at vi samlet
set skal være 75% af befolkningen, som dyrker idræt/bevæger os.
Det betyder bl.a. at Ry Hallerne arbejder på at igangsætte nye tilbud og tilbud ”på tværs” i
samarbejde med foreningerne, herunder at ansætte en aktivitetsmedarbejder. Det betyder
ligeledes, at vi arbejder på at udvikle et moderne informations-, booking- og betalingssystem.
Pulsparken, udefitness og beachbane:
Pulsparken er blevet en stor succes med højt aktivitetsniveau. Vores ”egen” legezone bliver flittigt
benyttet og indkøringsproblemerne er stort set løst, såvel som vi har fået den sidste finish med
fodhegn m.v. gjort færdigt. Ry Hallerne står for det daglige tilsyn og renholdelse af de 3 pulszoner
via tilskud fra de 3 donorer samt grundejerforeningen i Kildebjerg. I 2013 blev verandaen til
udefitness gjort færdig. Det har været et samarbejde mellem Ry Motionsklub og Ry Hallerne. Ry
Motionsklub har efterfølgende etableret udefitness med maskiner på verandaen og etableret et
flot stærk-mands-område under verandaen. I sommeren blev der endvidere etableret en
spændende beachbane til håndbold, men hvor der også er mulighed for at spille volley.
Cafeen:
Økonomien i cafeen udvikler sig positivt. Omsætningen nåede ikke helt op på 2012-niveauet. Det
er fortsat en kæmpe udfordring at få en cafe til økonomisk at løbe rundt. Men der arbejdes fortsat
på tiltag. Det er bl.a. en del af organisationsudviklingsprojektet, hvor der arbejdes på konkrete
handlingsplaner.
Multibane, kunstgræsbane, svømmefaciliteter m.v.
Vi har i flere år haft hensat et beløb til etablering af en multibane i området ved Ry Hallerne. I
2013 lykkedes det Ry Sportsklub at skaffe finansiering til en meget flot multibane, hvor Ry Hallerne
bidrager med vores hensættelse på 150.000 kroner. Banen bliver etableret i løbet af de
kommende måneder. Der bliver offentlig adgang, og der bliver formentligt også etableret en
panna-bane. Skanderborg Kommune har afsat midler til etablering af en kunstgræsbane (fodbold) i
2016, og Skanderborg Kommune har endvidere vedtaget at undersøge mulighederne for
svømmefaciliteter i Ry. Så der kommer fortsat til at ske mange spændende ting!
Forventninger til 2014:
Det kommende år bliver påvirket af det videre arbejde med udviklingsplanen. Bestyrelsen vil
fortsat arbejde på at tilvejebringe den sidste del af finansieringen, så vi kan komme i gang med
den tiltrængte haludvidelse. Organisationsudviklingen vil ligeledes fortsætte via udmøntning i
konkrete handlingsplaner og opfølgning heraf.
Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2013. Vi glæder os til det fortsatte
samarbejde i 2014.

