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Bestyrelsens årsberetning for 2019
Det er lidt underligt at sidde og skrive beretning for året 2019 på et tidspunkt hvor ingen ved hvornår vi kommer
til at holde vores generalforsamling pga. Corona virussen. Vi har udsat vores generalforsamling til 21. april, men
det er tvivlsomt om datoen holder.
Men i 2019 var vi ikke ramt at nogen virusser, og generelt må vi igen sige, at 2019 har været et godt aktivt
driftsår, og det er rigtig dejligt.
Den 25. april 2019 var 10 år siden vi indviede vores nye aktivitetscenter, hvor vi bl.a. fik en ny hal, et
motionscenter og en dejlig Kultursal. Men da vi året før havde markeret Augustenborghallernes 50 år jubilæum
valgte vi at nøjes med at skrive lidt om jubilæet i Sport & Fritid. Vi er stadig rigtig glade for den løsning vi fik
mulighed og lave dengang, som både er flot og har vist sig at være rigtig funktionel.
Augustenborghallerne har fortsat en god og stabil økonomi der er mundet ud i et lille overskud som vi havde
budgetteret.
Fra Selvejende Institution til Selvejende Forening
På sidste generalforsamling vedtog vi vedtægtsændringer der ændrede hallens status til en selvejende forening.
Det sikrede at vi kunne bevare generalforsamlingen som højeste myndighed og dermed det medlemsdemokrati
der i gennem 50 år har valgt engagerede bestyrelser til at styre Augustenborghallernes udvikling. Godt det kan
fortsætte.
Sports aktiviteter
Vi har fuld belægning på alle haltider, og Augustenborg skole benytter hallerne rigtig meget. Vi er både glade for
Augustenborg Skole og for de foreninger både små som store der benytter hallerne. Tak for samarbejdet med jer
alle.
Cafeteria og mødefaciliteter
Samarbejdet med skolen om at vi driver kantine for eleverne fungerer forsat godt, og mødeaktiviteterne er fortsat
i en god udvikling, også med foreninger og firmaer der ikke umiddelbart har noget med hallen at gøre, der booker
lokaler her i hallen
Kultursalen og andre aktiviteter
Udlejningen af Kultursalen er på et passende niveau. Der er både en del private arrangementer, og også
offentlige.
Sammen med MIF arrangerede vi igen 80’er fest i efteråret. Den blev igen en succes og der planlægges med ny
fest til efteråret.
Vores juletræsfest var ramt af andre sammenfaldende aktiviteter, men selv om der ikke var helt så mange børn og
voksne så blev det en god eftermiddag for børnene, og bestyrelsen har besluttet at der også blive en juletræsfest i
2020.
For hallens drift er det af stor betydning at vi kan leje vore lokaliteter ud. Igen i år har Andelskassen lagt deres
store aktionærmøde hos os. Brugsens Food Messe blev igen en succes, men til gengæld svigtede publikum til
årets Bolig & Livsstilmesse, og der er derfor risiko for at InterComp Danmark nu stopper med den messe i
Augustenborg.
Green Sport Facility og ZerroSport
Vi vil fortsætte med at tænke grønt og tager initiativ til nye tiltag.
Vi har bl.a. fået installeret vandbehandlingsanlæg til den nye hal så hele centeret er dækket. Anlægget blødgør
vandet. Det reducerer tilkalkninger, letter rengøringen og sparer på forbruget af diverse vaskemidler.
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Værksted blev til depot
Ved et besøg af Fødevarestyrelsen blev det påpeget at vi ikke måtte opbevare drikkevarer i garagedepotet, og at
vi ikke måtte have frysere i rengøringsrummet i Hal 1.
Det betød at vi øjeblikkelig fik flyttet drikkevarelager og frysere til et rum i kælderen. Samtidig planlagde vi at
inddrage vores værksted lige overfor personaleindgangen til Cafeteriaet til depot, og etablere et nyt værksted i
garagen. Begge dele er udført og fungerer godt, og bedst af alt – vi bevarede vores Elite-smiley.
Vedligeholdelse og investeringer
Etablering af vandbehandlingsanlæg i resten af centeret.
Vi har fået lakeret gulvet i Kultursalen
Der er konstateret revner i taget over Kultursalen. Det vil blive udbedret på garanti, så vi forventer ikke at få
udgifter med det. (Der er 15 års garanti og taget var 9 år gammelt)
Det er altid vores mål, at vores center skal fremstå pænt, rent og vedligeholdt. Derfor vedligeholdes tingene
løbende, og jeg synes vores personale gør en stor indsats her, og det lykkes rigtig fint.
BDO-analyse
Byrådet i Sønderborg kommune har ønsket at få et overblik over de selvejende hallers aktivitetsniveau i relation
til de driftsoverenskomster der er indgået. Det mundede ud i en stor rapport som BDO udarbejdede og som
byrådet behandlede i efteråret 2019. I rapporten blev lavet sammenligninger mellem de forskellige haller og der
var også anvist sparescenarier. Men rapporten var så kompleks at det besluttedes at vi indtil videre kører videre
med de nuværende aftaler.
Økonomi
Regnskabet i år udviser et lille overskud på 6.573 kr. Det vil fremgå af regnskabet som senere skal godkendes,
men Augustenborghallerne har fortsat en god og stabil økonomi.
Vores indtægtsgivende aktiviteter medvirker til, at vi kan holde hallen i en høj standard, og vi er meget glade for
vores faste lejere, Sport og Fitness og Sønderborg Kommune, samt den udlejning af Kultursal og haller der finder
sted.
Bestyrelse og personale
Der har i årets løb været afholdt syv bestyrelsesmøder.
På personalesiden har året været stabilt. Vi har et fast personale som vi er glade for, og vi fornemmer at der er et
godt arbejdsklima i hallen. Personalet har igen i år ydet en stor og flot indsats, og det er en fornøjelse at komme i
centeret. Vi har i løbet af året haft 2 personer i arbejdsprøvning fra jobcenteret, i perioder af 3 måneder. Når det
lykkes, giver det en god aflastning for vort personale, så vi vil fortsætte med at stå til rådighed for Jobcenteret.
Tak til frivillige hjælpere, sponsorer, personale og bestyrelse
Vi vil gerne sige en stor tak til vore mange frivillige hjælpere for alle de små og store opgaver i påtager jer
gennem året. Vi sætter stor pris på dette samarbejdet og jeres hjælp og opbakning til Augustenborghallerne
Vi vil også gerne sige tak til de sponsorer der støtter os med køb af reklameplads.
Så vil jeg slutte med at sige tak til vores centerleder, Erik, og hans personale, for veludført arbejde i 2019, og jeg
vil også takke bestyrelsen for det gode samarbejde.
På bestyrelses vegne
Peter Buhl
Formand
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