BESTYRELSESBERETNING

Indledning:
2016 har været et særdeles spændende år præget af byggeprocessen i forbindelse
med haludvidelsen, indvielsen 17. september 2016 samt den efterfølgende indkøring af
vores nye faciliteter.
Aktivitetsniveau:
Udnyttelsen af vore lokaler har endnu en gang slået rekord. Det blev til 25.858 aktivitetstimer mod 25.801 i 2015 – og næste år bliver det endnu højere! Ry Hallerne prioriterer et højt aktivitetsniveau, hvorfor der somme tider er byttet rundt på aktiviteterne i de
enkelte haller for at tilgodese flest mulige brugere.
Haludvidelsesprojektet:
Vi fejrede indvielsen 17. september 2016 med mange fremmødte gæster. Den efterfølgende periode er gået med at lære de nye faciliteter at kende og nye måder at arbejde
sammen på mellem alle brugerne og personalet.
Efter selve indvielsen har vi løbende fået lukket nogle af ønskerne, bl.a. fik vi i december måned sponsoreret et ur i hal D, og vi fik opsat en infoskærm i indgangspartiet. Listen med ønsker er stadig ikke udtømt, men i begyndelsen af 2017 fik vi opsat skraldespande, knagerækker og 2 ekstra skohylde-møbler i de nye faciliteter – nu mangler vi
lige at få lært de sidste brugere at benytte de nye faciliteter! I skrivende stund mangler
vi bl.a. en scoretavle og gardiner i hal D samt en masse mindre ting. Vi arbejder løbende på at komme i mål med ønskerne!
Vi har stadig 3 store udeståender i relation til bevillingen fra Lokale- og Anlægsfonden,
1. det sidste i relation til motorikbanen i springhallen (hal E)
2. en mere akustisk opdeling (støjdæmpende) mellem hal C og hal E
3. en opdatering af forpladsen foran hallen over mod legezonen.
Der udstår stadig en del bygningsmæssige forhold i relation til byggeriets totalleverandør Dansk Halbyggeri. De fleste forhold bliver løbende udbedret og etableret, mens øvrige ”kommer med” i forbindelse med ét års gennemgangen. Vi følger udfordringerne
med maling og lak i hal D og hal E meget tæt og har periodevise opfølgningsmøder
med henblik på aftale af nødvendige handlinger. Niveauforskellen mellem gulvene i hal
C og i hal E udbedres inden sommeren 2017.
Parkeringsarealerne tilhører Skanderborg Kommune og trænger til en gennemgribende
overhaling. Det er aftalt, at der i foråret 2017 etableres opstregninger og optimering af
adgangsforhold for gående og cyklende – sidstnævnte forventes færdiggjort i 2018.
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I forbindelse med haludvidelsen blev der plads til en mindre udvidelse af fitnesslokalerne på 1. sal og en større rokade mellem indretningen af lokalerne på de 2 etager.
Fitness er kommet til at hænge godt sammen med den øvrige del af hallen med glaspartier ind mod cafeområdet.
Der blev ligeledes mulighed for at opdatere cyklerne i indoor-cycling til nye flotte og moderne cykler. Aktiviteterne er slået sammen og samlet under RFFI via et fælles
bookingsystem, som fremover forventes udvidet og udbredt til flere andre interessenter.
Sluttelig gav haludvidelsen mulighed for en tiltrængt udskiftning af gulvet på 1. sal omkring cafeområdet, så der nu ikke længere er ”huller” i gulvet. Og endvidere fik vi skiftet
varmtvandssystemet fra udtjente store beholdere til tidssvarende fordelte varmevekslere i umiddelbar nærhed af baderummene samt nødvendige rørudskiftninger på baggrund af et for højt konstateret bakterieniveau i det varme vand (legionella). Arbejdet er
afsluttet i begyndelsen af 2017.
Økonomien:
Den almindelige driftsøkonomi ser fornuftig ud. Listen med ønsker til ”mindre” nyanskaffelser gennemføres løbende i takt med, at der er økonomisk mulighed for det.
Anlægsøkonomien for haludvidelsen ser endvidere fornuftig ud, men er ikke afsluttet
100% endnu. Der er stadig 3 udeståender i relation med Lokale- og Anlægsfonden, jf
tidligere, hvorfor hele bevillingen herfra endnu ikke er modtaget. Og der resterer stadig
en mindre betaling til byggeriets totalleverandør som følge af endnu ikke afsluttede leverancer.
Ry Hallerne som socialt omdrejningspunkt
Det er bestyrelsens vision, at Ry Hallerne skal være et socialt omdrejningspunkt. Derfor
er cafeområdet udvidet ned mod indgangspartiet ”Væksthuset”. Der er kommet forskellige spil, aviser m.v. i Cafeområdet, og der er etableret små spændende rum i det nye
og i det gamle byggeri. Det har givet os en del udfordringer med at justere adfærden
blandt nogle af de unge i hallen såvel som uden for hallen. Dette arbejdes der kontinuerligt på at forbedre i samarbejde med bl.a. SSP. I hallerne er der generelt åbnet op for
aktivitet, når der er lidt ledig tid mellem de organiserede træninger – også i weekenderne.
Cafeen:
Bruttofortjenesten i cafeen ligger lidt højere end sidste år, mens omsætningen ligger lidt
lavere, hvilket kan henføres til et større event i sommeren 2015.
Vores mangeårige cafeleder Mona Eyde gik på efterløn ved årets afslutning, og hallen
takker hende for en stor indsats igennem årene.
I begyndelsen af 2017 er Jette Andreasen ansat som ny cafeleder.
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Timefordeling:
Fordeling af timer for sæson 16/17 havde en længere fødsel med ”førtimefordelingsmøde”, timefordelingsmøde samt yderligere et par møder i mindre grupper. Efter en god proces med foreningerne faldt timefordelingen på plads.
Timefordelingen for 2017/18 forventes at komme på plads uden samme lange proces
som sidste år.
Forventninger til 2017:
Det kommende år bliver påvirket af arbejdet med de sidste forhold vedr. vores nye faciliteter. Dernæst arbejder vi på andre projekter, bl.a. madpakkehus og depotfaciliteter på
væggen bag støvlevasken samt bedre indretning af faciliteterne på foreningsgangen.
På personalesiden skal den nye cafeleder i gang med at udvikle cafeområdet, bl.a. med
nye madkoncepter. Rengøringsområdet er ligeledes under omlægning med ansættelse
af medarbejdere på deltid (flexjob), der skal tage over på en del (synlig rengøring i formiddagstimerne) fra det eksterne rengøringsselskab. Der forventes i 2017 foretaget
yderligere tiltag på personalesiden.
Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2016. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2017.
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BESTYRELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for S/I Ry Hallerne.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Ry, den 19. marts 2017.
Daglig ledelse:

Jens Szabo
Centerleder

Bestyrelse:

Carsten Thrane
Formand

Marlene Helms
Næstformand

Harald Pedersen

Jens Nellemann

Knud Johansen
Økonomiansvarlig
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