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Bestyrelsens årsberetning for 2020
2020 blev et noget anderledes år for Augustenborghallerne og for vores personale fordi landet lukkede ned pga.
Corona først i marts, og selv om det lettede lidt i sommermånederne, så var der restriktioner mere eller mindre
fra marts og resten af året.
Sidste år måtte vi udsætte generalforsamlingen til 17. juni og i år til 26. maj, selv om den normalt skal afholdes
inden 1. april. Men med genåbningsfaserne hen over sommeren så håber vi at brugerne vender tilbage til
Augustenborghallerne igen og kommer i en normal gænge.
Heldigvis valgte Sønderborg Kommune ikke at skære ned i tilskud på trods af det faldende og på nogen tider
ikke eksisterende aktivitetsniveau. Det har betydet at vi stadig har en god og sund økonomi og at vi heldigvis
har kunnet beholde vort faste personale.
På trods af nedgang i indtægter pga. Corona samt store investeringer, kom Augustenborghallerne alligevel ud
med et tilfredsstillende resultat.
Sports aktiviteter
Selv om vi har fuld belægning på alle haltider, så har restriktionerne gjort, at vi i store perioder har haft tomme
haller. Men vi er både glade for Augustenborg Skole og for de foreninger, både små som store, der benytter
hallerne og håber at vi snart er på vej til en mere normal situation. Tak for det samarbejde vi trods alt har haft.
Cafeteria og mødefaciliteter
Coronasituationen har selvfølgelig også påvirket cafeteria og mødefaciliteter negativt. Vi har i det omfang det
har kunnet lade sig gøre drevet kantine for Augustenborg skoles elever og det fungerer forsat godt. Skolen har
også brugt vore mødefaciliteter som undervisningslokaler, så der har da været liv i huset.
Bridge- og Whist klubberne – der ikke måtte være på plejehjemmet pga. Corona – har i stedet været hos os.
Kultursalen og andre aktiviteter
I januar forsøgte vi at lave et fællesspisningsarrangement og hvor der efterfølgende skulle have været brætspil
og tegnefilm. Vi havde håbet at det kunne blive en ny aktivitet, men der var for lidt tilslutning så arrangementet
blev desværre aflyst.
Udlejningen af Kultursalen har der ikke været meget af, de fleste arrangementer og udlejninger er blevet aflyst.
80’er festen som vi arrangerer sammen med MIF måtte aflyses i efteråret. Den blev flyttet til april 2021 og er nu
udsat til den 6. november 2021
Vores juletræsfest måtte desværre aflyses pga. forsamlingsforbuddet, men vi prøver igen i 2021.
For hallens drift er det af stor betydning at vi kan leje vore lokaliteter ud. Desværre måtte Als Revyen marts
aflyses, og messerne i september og oktober var ikke mulige. Vi håber på Brugsens Food Messe kommer igen,
men desværre har InterComp Danmark opgivet livsstilsmessen i Augustenborghallerne, så vi har nu en
udfordring med at finde nogle nye indtægtsmuligheder.
Heldigvis har vi stadig Sport & Fitness som lejerne men de har bestemt også været udfordret af restriktioner i
2020
Green Sport Facility og ZerroSport
Vi fortsætter med at tænke grønt og tager initiativ til nye tiltag. I år har vi fået renoveret/udskiftet
ventilationsanlægget i hal 1 med tilhørende omklædningsrum og lamperne i hele cafeteriaet er er udskiftet med
LED armaturer.
Vedligeholdelse og investeringer
Vi har fået opsat en storskærm i mødelokale 1 (i cafeteriaet) som vi var heldige at få 25.000 i støtte til fra Linak,
og der er installeret nyt musikanlæg og projektorstyring i det store mødelokale 7 i kælderen.
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Tagudhængspladerne på gavlenden af Hal1 og skotrenden mellem Hal 1 og Kultursalen er renoveret.
Tagpladerne på den ene side af taget på Kultursalen er også skiftet, men resten af pladerne er også dårlige.
Selve tagpladerne erstattes af leverandørens garanti, men vi skal selv betale udskiftningen.
Coronasituationen har gjort at hallens personale har fået lavet mange små og større ting både inde og udenfor
og der er blevet malet rigtig meget, så der er som altid rigtig fint i hallerne.
Efter tilsagn på 200 t. kr. fra kommunen og 100 t. kr. fra SE Vækstpulje har vi fået ventilationsanlægget i Hal 1
med omklædningsrum renoveret/udskiftet
Kommunen.
Uden varsel fjernede kommunen skiltet ved Kettingvej der pegede ned til hallen, til gene for vore gæster. Det
var vi selvfølgelig ikke tilfredse med, så det lykkedes efter nogen diskussion og nogle måneder at få opstillet nye
skilte.
Kommunen vil ændre parkeringspladsen i forbindelse med ombygning på skolen. Erik har deltaget i møder og vi
forsøger at få så meget indflydelse på planen som muligt, og håber at vores forslag bliver hørt. Vi får dog ikke så
mange informationer fordi pladsen ikke er vores, men da den har stor betydning for vores virksomhed, så håber
vi det bedste.
Skolen har brugt mødefaciliteterne til undervisning i de store klasser, og det har krævet ekstra rengøring som vi
er blevet kompenseret for.
Vi skulle i løbet af 2020 have haft dialog med kommunen om driftsoverenskomst og afvikling af et kommunalt
lån, men der er ikke sket noget – nok også pga. Coronasituationen. Men så længe vi må køre videre med den
nuværende overenskomst og vi må afskrive 500 t. kr. på lånet hvert år, som er en af de modeller vi har
foreslået, så vil vi ikke presse på.
Økonomi
Regnskabet i år udviser et lille overskud på 155 kr. men vi har også måttet bruge 70.000 kr. af vore hensatte
midler. Det er som følge de planlagte investeringer og vedligeholdelsesopgaver vi har fortaget i 2020 og det vil
fremgå af regnskabet som senere skal godkendes. Men Augustenborghallerne har fortsat en god og stabil
økonomi.
Personale
Da hallerne og cafeteriet blev lukket ned den 11. marts, og alle arrangementer blev slettet, blev personalet sat
på en 3 dages uge. Lukningen betød at hallen gik glip af nogle af de store arrangementer, som
gymnastikopvisning, revyen og i 2021 også aktionærmødet i Andelskassen. Efter sommerferien kom vi lidt i
gang med skolemad, og lidt mødeaktivitet indtil vi på ny blev lukket den 16. december. På trods af dette er det
lykkedes at fastholde alle medarbejdere, og vi afventer i øjeblikket svar på ansøgningen om lønkompensation.
Bestyrelse
Der har i årets løb været afholdt ni bestyrelsesmøder som alle heldigvis kunne afholdes med fysisk fremmøde.
Her i 2021 har vi lært at holde virtuelle møder og det virker også.
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. Det har nok ikke været så belastende i 2020 men vi sætter stor pris på dette samarbejde 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 under
anderledes omstændigheder i 2020, og jeg vil også takke bestyrelsen for det gode samarbejde.
På bestyrelses vegne
Peter Buhl
Formand
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