BESTYRELSESBERETNING

Indledning:
2019 har igen været et godt år for Ry Hallerne. Vi har i løbet af året haft et højt
aktivitetsniveau og fået etableret et lokale til E-sport samt opgraderet vore møbler i Cafeen
i forbindelse med vores 50-års jubilæum i oktober måned.

Aktivitetsniveau:
Aktivitetsniveauet i Ry Hallerne er fortsat højt. Vi har stadig de højeste
belægningsprocenter i kommunen. Belægningsprocenten vises kun for hal A, B, C og
D. Desværre tæller hal E (spring) og de øvrige aktivitetslokaler ikke med.
Aktivitetsområdet er øget med et nyt lokale, nemlig E-sport.
E-sport er et nyt tiltag under RFFI. De er kommet godt i gang, og udvider deres aktiviteter.
Mange tænker E-sport som en aktivitet for unge, men E- sporten i Ry barsler også med et
tilbud for de 60+ .
Ry Hallerne har forsøgt at arrangere LAN Party i de "tynde weekend perioder", hvor
foreningerne ikke i så høj grad anvender hallerne. Desværre er det endnu ikke lykkes
grundet aflysninger fra samarbejdes parterne, men vi arbejder fortsat på at få det
gennemført.
Ældresagen er blevet en mere aktiv deltager i hallerne i dagtimerne. Både med
kursusaktiviteter og dagsaktiviteter i form af "Åben Hal" en gang hver 2. uge – sidstnævnte
er aftalt gennemført hver uge efter sommerferien 2020.
Musikken er kommet til hallerne i form af musikpiloterne, som tilbyder undervisning.
En side effekt af deres aktiviteter er, at der er kommet et lille musikhjørne i hjertet af Ry
hallerne.
Ry hallerne byder altid nye aktiviteter velkommen og arbejder på at finde plads til dem og
på at etablere partnerskab mellem foreningerne, så aktivitetsniveauet forbliver højt. Dette
betyder, at foreninger skal udvise tolerance, da næsten alle lokaler - også mødelokaler - er
indrettet, så de er multianvendelige.
Hallen indkaldte til et ekstra fordelingsmøde lige efter efterårsferien. Et tiltag, der blev
startet sidste år. Formålet er at fordele de tider, som foreningerne ikke brugte. Det gav ikke
mange rokeringer. Både Ry Hallerne og de fremmødte foreninger oplevede mødet som
positivt. Derfor fastholdes dette ekstra møde fremadrettet, så brugen af hellernes lokaler
hele tiden optimeres mest muligt.

Cafeen:
Caféen har igen i år forbedret økonomien, men der er stadig underskud. Udviklingen går i
den rigtige retning igen i år.
Vi er forsat villige til at acceptere et underskud, idet vi betragter Caféens bidrag til Ry
Hallernes åbenhed, og som det, der binder foreningernes mange aktiviteter sammen.

Caféen fortsætter med sund mad og videreudviklingen af konceptet af god hverdagsmad
til rimelige priser.
Hverdagsmaden er blevet en succes. Vi tænker dog stadig, at der er et stort potentiale for
at tilbyde vores foreninger sund mad.

Medarbejdere:
Ry hallen er en lille organisation, som er sårbar over for sygdom, og medarbejdere der
rejser. Bestyrelsen vil gerne anerkende det store arbejde, personalet i Ry Hallerne
yder. Der er en høj grad af villighed til at omlægge timer og præstere ekstra, når der er
behov for det.

De fysiske rammer:
Caféen har fået nye møbler og fået piftet det meget klassiske, men efterhånden slidte
udtryk op i Caféen, til noget tidssvarende. Et centralt element i fornyelsen var
genbrugstanken. Vi skylder alle de kreative personer i dette projekt en stor tak.
Maling af hal A står stadig som et fremtidigt projekt. Vi kan med glæde konstaterer, at
vores brugere - og måske især de unge brugere - har respekt for hallen, og ikke øver
hærværk, når de anvender hallens faciliteter.
Økonomien:
Bestyrelsen ønsker at balancere mellem foreningernes aktiviteter og kommercielle
aktiviteter. På sigt vil bestyrelsen gerne, at Ry hallerne er mere uafhængige af indkomsten
fra Skanderborg Kommune. Derfor arbejder den daglige ledelse med at få kommercielle
aktiviteter ind i lavsæsonen.

Helhedsplan for området
Bestyrelsen har siden sidste repræsentantskabsmøde arbejdet med en helhedsplan for
området omkring Ry Hallerne og helt op til Skanderborgvej. Vi har lyttet til alle ønsker fra
foreningerne og selv tænkt en mulig svømmehal og wellness ind i området. På denne
måde er vi kommet frem til et arealbehov omkring hallerne, og i området.
Ry Hallernes vision er stadig, at området bag om Ry Hallerne og arealet ud til
Skanderborgvej og Knudhulebakken udlægges til fritidsbrug og til offentlige institutioner,
som vi omtalte sidste år.
Vores intension var at få borgmesteren i tale for at præsentere vores forslag til en
helhedsplan. Mødet er udskudt, men borgmesteren har givet tilsagn om et møde.

Forventninger til 2020:
Ry Hallerne arbejder fortsat med planer for hallens kommende udviklingsmuligheder.

Aktivitetsmæssigt er vi jo hele tiden på udsigt efter nye ting, som passer ind i hallens
øvrige aktiviteter.

Tak for samarbejdet:
Tak til alle for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde i 2019. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2020.
Der sker altid noget i Ry Hallerne.
BESTYRELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 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.
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