BESTYRELSESBERETNING

Indledning:
2017 har været et godt år for Ry Hallerne. Der har været fokus på indkøring af vore nye
faciliteter og færdiggørelse af de sidste udeståender. Vi kom i løbet af året og i januar
2018 helt i mål med de sidste mindre og større udeståender. Det planlagte madpakkehus og tilhørende depotfaciliteter er gennemført og benyttes flittigt. Den nye kunstbane
(fodbold) er blevet etableret, og samarbejdet med Ry Fodbold er intensiveret.

Aktivitetsniveau:
Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 26.888 aktivitetstimer mod 25.858 i 2016 – en stigning på 4,0%! Ry Hallerne prøver at finde rum til
de mange ønsker og behov. Nye aktiviteter som sportslørdag og e-sport har set dagens
lys i løbet af året. Vores nye store scoretavle i hal A giver mange muligheder, og i løbet
af året har vi bl.a. set damernes EM-finale i fodbold og afviklet foredrag med ungeforsker Søren Østergaard – og mange nye muligheder venter.

Økonomien:
Anlægsøkonomien for haludvidelsen er afsluttet i 2017. Den almindelige driftsøkonomi
ser fornuftig ud. Der er de seneste år trukket på likviditeten. Den er nu retableret, og vi
er begyndt af afskrive på den nye bygningsmasse. Listen med ønsker til ”mindre” nyanskaffelser gennemføres løbende i takt med, at der er økonomisk mulighed for det. Nyt
logo er udviklet og implementeret i februar 2018. Vi forventer i løbet af sommeren 2018
at få shinet hal A op med lidt maling m.v.

Ry Hallerne som socialt omdrejningspunkt:
Det er et af bestyrelsens mål, at Ry Hallerne skal være et socialt omdrejningspunkt. Det
er et langt stykke hen ad vejen lykkedes, men indsatsen fortsætter i årene fremover.
Episoden i februar 2017 vidner om, at det også fremover er særdeles vigtigt, at vi alle
står sammen om at løse udfordringerne. Ry Hallerne er og skal fortsat være et rart sted
at komme for ALLE!
Tak for en fantastisk indsats af og samarbejde med forældre, foreninger, Natteravnene
og Synlige voksne i Ry.
Også tak for samarbejdet med foreningerne og initiativet fra Ry Håndbold vedr. arbejdet
med kortlægningen af fritidspasordningen og senere dialog herom. Kommunen har lovet
en opfølgning og et nyt dialogmøde med foreningerne inden sommerferien 2018.
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Cafeen:
I 2017 har vi sat massivt ind på udvikling af nye retter i Cafeen og en varm ret ugens
første 4 dage. Samarbejdet med foreningerne om forskellige klubrelaterede aktiviteter
er intensiveret. Omsætningen slog rekord i 2017. Dækningsbidraget steg en smule,
men dækningsgraden er faldet markant. Sidstnævnte er en bevidst handling i forbindelse med udviklingen af cafeen og lavere priser til klubarrangementer.

Rengøring og personale:
Den eksterne rengøring er reduceret væsentligt og delvist erstattet af synlig rengøring i
formiddagstimerne, som udføres via hallens personale ansat i flexjobs.
Der er generelt foretaget udvidelser og omlægninger på personalesiden.

Timefordeling:
Fordeling af timer for sæson 17/18 forløb langt fra glat og problemfrit! Det er som udgangspunkt godt med høj efterspørgsel efter timer, men det er noget af en nød at
knække, når kun 2/3 af ønskerne kan efterkommes.
Timefordelingen for 2018/19 forventes ligeledes at blive udfordrende.

Opdatering af vedtægterne:
På sidste års repræsentantskabsmøde blev vore vedtægter opdateret – et enkelt punkt
vedr. repræsentantskabets sammensætning skulle der lige arbejdes videre med. Revideret forslag herom fremsendes til dette års repræsentantskabsmøde.

Den næste udvidelse af Ry Hallerne:
Af Skanderborg Kommunes opgørelse over udnyttelsesgraden for samtlige haller i
kommunen indtager Ry Hallerne de 4 øverste placeringer! Det vil sige, at vore 4 haller
alle ligger øverst blandt alle haller i hele kommunen. Bestyrelsen har derfor – sammenholdt med det massive pres på ønsket om timer i hallerne – besluttet at gå i gang med
at se på hallernes næste udvidelse. Foreninger og enkeltpersoner er velkomne med input i den anledning.
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Forventninger til 2018:
Det kommende år bliver påvirket af videreudvikling af nye tiltag – dels på den fysiske
side og dels på den aktivitetsmæssige side. Der bliver ligeledes arbejdet med personaleudvikling og mere strategiske tiltag for hallens fortsatte udvikling.
Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2017. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2018.
Der sker altid noget i Ry Hallerne.
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