Ry Hallerne – bestyrelsens skriftlige beretning for 2014
Indledning:
2014 har været endnu et særdeles spændende år præget af haludvidelsesprojektet og et højt
aktivitetsniveau.
Aktivitetsniveau:
Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 22.595 aktivitetstimer mod
22.021 i 2013 – altså en stigning på 2,6%. I 2006 havde vi 10.656 aktivitetstimer, så det er noget af
en udvikling gennem årene.
Haludvidelsesprojektet:
I starten af 2014 lykkedes det os som bekendt at få vores projekt godkendt i Skanderborg Byråd.
Dernæst fandt Lokale og anlægsfonden vores projekt så spændende og fornyende, at vi modtog
tilsagn om støtte på 3 mio kroner. Og vores lokale brugsforening TRYG (Kvickly og SuperBrugsen i
Ry) gav tilsagn om et spændende sponsorat på 2 mio kroner. Sponsoratet gik ud på, at vi skulle
samle kasseboner ind i byens butikker, der er medlem af Ry Cityforening. Kampagnen blev skudt i
gang i påsken og primo september havde vi indsamlet kasseboner for 50 mio kroner – hvilket
udløste tilskuddet fra Brugsforeningen TRYG. Selve kampagnen har været utrolig spændende at
følge. Der blev udarbejdet et flot kampagnemateriale, og medlemmer fra vore forskellige klubber
var aktive på gader og stræder for at fortælle om vores haludvidelsesprojekt. Overalt blev vi taget
godt i mod, og de handlende gik ligeledes op i det med liv og sjæl. En STOR tak til Brugsforeningen
TRYG og alle de mange borgere, butikker og medlemmer der ydede en kæmpe indsats for at nå
målet. Ved sommertid kunne vi udpege 5 prækvalificerede firmaer, der ønskede at give bud på
udførelsen. Efter en naboorienteringsrunde blev det besluttet at se bort fra etableringen af ”det
fjerde ben” i rundkørslen, idet dette vurderedes til at kræve en lokalplanlægning. Derfor arbejder
vi ud fra etablering af parkeringspladser mellem hallen og tennisbanerne. I efteråret blev vi
færdige med udbudsmaterialet og modtog 2 gode bud i slutningen af december måned. Efter en
ekstra runde med belysning af tilbuddene kunne vi primo 2015 kåre vinderen, som blev Dansk
Halbyggeri. Desværre kunne vi ikke helt få det, vi havde ønsket, hvorfor vi indkaldte til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vi bad om mandat til at låne op til yderligere 3 mio
– altså i alt 6 mio kroner. Dette mandat fik vi. Vi er nu i gang med at forhandle om de sidste
forhold med entreprenøren. Og samtidig arbejder vi på ekstra indsamlinger og sponsorater.
Cafeen:
Økonomien i cafeen udvikler sig positivt. Omsætningen nåede ikke helt op på 2013-niveauet, og
slet ikke til 2012-niveauet. Det er fortsat en kæmpe udfordring at få en cafe til økonomisk at løbe
rundt. Men der arbejdes fortsat på tiltag. Sidste sommer afprøvede vi ”køleskabsmodellen”, hvor
man kan betjene sig selv med sodavand, kaffe o.lign. Det har været en god service for
medlemmerne. Køleskabet kan stadig anvendes uden for vore normale åbningstider.

Multibane, stisystem, kunststofbane, overdækket madpakkehus 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 blev etableret i 2014 og er blevet en
kæmpe succes med mange brugere. I den forbindelse blev der også etableret et mindre stykke sti,
så vi nu ”hænger sammen med” stisystemet på Kildebjerg. Den gamle kondisti er endvidere blevet
opgraderet og udvidet enkelte steder. Skanderborg Kommune har afsat midler til etablering af en
kunststofbane (fodbold) i 2016. Planlægningen begynder her om kort tid – herunder hvor banen
skal etableres. I øjeblikket arbejder vi på at få etableret et overdækket madpakkehus incl. toilet og
depotfaciliteter – eventuelt i samarbejde med Ry Fodbold.
Timefordeling:
På sidste års repræsentantskabsmøde blev der fremsat ønske om en tidligere og hurtigere proces
for fastlæggelse af timefordelingen i den kommende sæson. Det er lykkedes at efterkomme nogle
af ønskerne, og vi arbejder på fortsat at forbedre vore processer. Selve timefordelingen bliver
imidlertid noget speciel i år, idet vi kører uændret videre med nuværende fordeling frem til det
tidspunkt, hvor vi kan tage vore nye halfaciliteter i brug. Der bliver dog indkaldt til møde i maj/juni
med henblik på at ”bytte tider”, hvor der kan opnås enighed herom. I efteråret forventes en ny
timefordelingsproces igangsat for 1. halvdel af 2016.
Samarbejde om flere idrætter m.v.
På sidste års repræsentantskabsmøde blev der givet tilsagn om at arbejde hen mod et fælles
abonnement, hvor flere foreninger bød aktiviteter ind. Der har været arbejdet intens med
projektet, men det har vist sig at være en større IT-mæssig udfordring end forventet. Der arbejdes
fortsat på at finde løsninger. Der har endvidere være udbudt speciel-medlemskab af
motionsklubben for medlemmer af andre af hallens brugere.
Forventninger til 2015:
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. Ultimo januar 2015 meddelte vore halinspektør gennem mange år, at
han ønskede nye udfordringer og holder i Ry Hallerne ultimo juli måned 2015. Bestyrelsen
arbejder på en fremtidig organisering.
Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2014. Vi glæder os til det fortsatte
samarbejde i 2015.

