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Hallen: 
Generalforsamling var indkaldt til rette tid, i henholdsvis ForeningsNyt, Egtvedposten og på 

Facebook. 

24 personer deltog, tros årets første varme sommerdag.  

 

 

1. Valg af dirigent og referent.   
 Gunner Bendtsen og Jane Iversen. 
  
2. Bestyrelsesberetning 

Det har været noget af en anderledes start på et nyt bestyrelsessår. Sidste år ved samme tid, havde vi 
en underlige fornemmelser om vores daværende formand. Nogle ting der blev indkøbt til dyrere priser 
end normalt, falske fakturaer, invitationer til generalforsamlingen kom ikke ud, de blev fjernet osv.  
Efter forgæves forsøg på dialog med ham, blev bestyrelsen enige om, at han skulle politianmeldes, 
da der var stjålet en del af kasse. I 11. time fik vi et brev fra hans advokat om at indgå et forlig, han 
vil give os et beløb og dermed måtte vi ikke gå til politiet. Der var stadig flertal for i bestyrelsen at 
gå videre med sagen, både da kommune rådet os til det samt vi på det tidspunkt havde en formodning 
om at beløbet var større end det han ville betale. Han har i dag tilstået overfor politiet han har stjålet 
de ca. 400.000,- som vi er kommet frem til. Nu venter vi bare på en domssag. 
 
Hvad er der sket i hallen sidens sidste år:  

Økonomi: Der er kommet ny måde at betale regninger på, der skal 2 til at godkende alle fakturaer 
inden de bliver betalt.  
Der er blevet set på hvordan vi kan lavet lidt besparelser, da der også mangler penge på driftskontoen. 
Vi har været til møde med kommunen for at prøve at forstå vores driftstilskuds beregning samt høre 
om hvilke puler der kan søges hos Vejle kommunen. 
 
Pia sørger rigtig godt for at holde vores hal i pæn stand. Hun har b.la også fået nogle gode aftaler 
i hus mht. rengøringsmidler mv. så der er blevet lavet en pæn besparelse her, samt vi har fået mere 
moderne dispensere sat op uden beregning.    
Selve projektet med mere liv i cafeen, er ikke helt blevet som sagt til sidste generalforsamling, men 
der arbejdes stadig på nye tiltag – men det kniber lidt med opbakning fra det lokale.  
 
Forbedringer.  

Elektronisk nøglesystem. Vi har fået 80.000,- af Vejle kommunes fleksibelhal pule, til et elektronisk 
låsesystem til yderdøren, så det nu er muligt at komme ind i hallen uden at Pia er i hallen. Her har 
Palle gjort et rigtig stort stykke arbejde for at få den rigtige løsning til hallen. Tak Palle. Indtil videre 
er det IF´s træner der kan komme ind. Det vil også på sigt også blive ”hallens venner” der får adgang 
til hallen – det kommer der mere om senere.  
 

Den nye trappe er sat i gang, Udestående er byggetilladelse fra kommunen. Selve indgangs-partiet 
er blevet sat lidt i bero, indtil der er lidt bedre økonomi. 
 
Der bliver arbejdet på højtryk med at få sat gang i projekt Nyt lys i hallen. Og på en forbedring af 
ventilationsanlægget. Bo og Lars er ved at have styr på de endelige tilbud. Lyset er på plads inden 
næste sæson opstart. I denne forbindelse vil vi nævne, at Snedkermester Thomas Thomsen og 
hustru Marie Thomsen´s legat er blevet nedlagt. Pengene er givet til sognets foreninger. Hallen har 
fået 126.00,- øremærket til energiforbedringer. 
 
Der er kommet nye taghætter, da der var flere utætheder i forbindelse hermed. Det har kommunen 
betalt.  
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Der er blevet lavet en ny hjemmeside og vi har lukket den ene facebook side. Anni Follmann arbejder 
på dem 
 
Af nye ting i hallen, har vi fået en ny scoretavle (betalt af kommunen), et fodboldbord (fra kommunen 
igennem IF) og et Tv til mødelokalet i stedet for den projektor der blev stjålet sidste år.   
 
Vi har fra starten af denne sæson opkrævet IF en timepris for brug af hallen og fitnesslokalet. Beløbet 
rækker ikke langt, men det er en god start. Betalingen er for, at vi kan opretholde den standard vi 
ønsker, cafe, ren hal, hal leder, nye aktiviteter osv. 
 
Der arbejdes stadig på at få flere sponsorer til hallen, håber der kommer 2 nye i løbet af sæsonen.  
 

Frejo og Steen  

Der bliver i samarbejde med konsulentfirmaet Frejo & Steen lavet en handlingsplan/ udviklingsproces 
af hallen. 
Der er blevet lavet en styregruppe uden for bestyrelsen, for hvert projekt, men én fra bestyrelsen er 
med i næsten alle grupper, så der er et tæt samarbejde.  
Fremtidige projekter:  
- Etablering af Øster Starup Multipark - b.la. Parkourbane 
- Fitnesscenter  
- Medlemskab, for at skabe lidt økonomi til forskellige aktiviteter og forbedringer samt øge brugen 
af hallen når den ikke er booket til andre aktiviteter. 
- Optimering af online kommunikation og onlinebooking – herunder TV-skærm med info i 
lokalområdet.  
- Aktiviteter for børn og voksne et par gange om året. Herunder ”Sjov i hallen” 
 
Grupper udover projektet: 
- Festudvalget. Christmas Party bliver til Høstfest i år. D. 29. sep.  
- ”De frivillige hjælpers klub” til små opgaver og rep. i og omkring hallen. (ikke op startet) 
- IT – løsninger (ikke op startet) 
(de enkelte styregrupper vil selv præsentere projekterne) 
 
Vi håber stadig på en god udvikling i vores hal og håber de nye tiltag og forbedringer vil gøre det 
mere attraktivt at komme i VORES hal.    
Dette kan kun blive en realitet, hvis der er opbakning fra de lokale.  

 
 Til sidst vil vi gerne sige MANGE tak til alle de mange frivillige hjælpere for de mange timer der er 

blevet lagt i hallen både til hverdag, fester og arrangementer. 
 

Spørgsmål/kommentar til beretningen:  
- Der blev stillet spørgsmål vedr. ”Den trælse sag”, her blev snakket omkring bordet, men oplyst at 
vi ikke ved mere end det der er nævn i beretningen.  
- Else Iversen nævnte, at Vejle kommune generelt har et ”godt øje” til vores lokalområde, da de ved 
her er god aktivitet og lokale ildsjæle inden for rigtig mange områder, så derfor er kommunen med 
til at sætte fokus på os.  
- Om hallen burde arbejde på et samarbejde med projektet i Vester Nebel. Her har vi IF som vores 
bindeled.  
- Forslag til ”De frivillige hjælpers klub” – folk skal kunne byde ind med hvor mange timer de 
ønsker at hjælpe.  
 
Bestyrelsen beretning er godkendt. 
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3. Fremlæggelse af regnskab.   

 Vores tilskud er ikke skåret ned, som sagt på sidste generalforsamling. Det bliver beregnet ud fra en 
fælles kommunal pulje til alle haller. Det bliver regnet ud fra hvor mange medlemmer der er. 
Aktiviteter under 12 personer giver ingen tilskud, over 12 personer gives tilskud. + alt efter hvor 
mange m2 der er. 

 Der har ikke været lavet et budget i fortiden, det er der nu blevet lavet. 
Det er Pia der står for at betale hallens regninger, de bliver godkendt af Bo. Kontoudtog er med på 
alle bestyrelses møder. 

 Vi valgte ikke at skifte revisor.  De har hjulpet med skattesagen og nu er der revision på alt 
økonomi i hallen, hvor der førhen kun var på ”driftskontoen”.  

 
 Regnskabet blev fremlagt af Bo Sørensen. 

Årets resultat er på -77.000,- 
 Aktiver 6.948.670,- 
 Egenkapital 6.204.084,- 
 
 Spørgsmål/kommentar til beretningen:  

Har Vejle Kommune hjulpet hallen økonomisk, mht. svindelsagen? Nej, da det er en selvejende hal, 
er der ikke nogen økonomisk hjælp at hente, tros dette løfte. Måden kommunen har hjulpet os på, er 
at støtte op om de nye aktiviteter der er i gang b.la. Frejo & Steen, nøglesystem og på at få os på 
rette kurs. For at vi kunne komme videre økonomisk, har de hjulpet os på den måde, at de har 
udbetale vores tilskud lidt før tid, så vi har kunne betale vores regninger.  

 Der var spørgsmål til enkelte tal i regnskabet, som blev besvaret på bedst mulig vis. 
 
 Regnskabet er godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 

 Ingen. 
 
5. Valg af nye medlemmer.  
 Jane Harbo er på valg – ønsker genvalg. 
 Erik Hedensted er på valg – ønsker ikke genvalg 
 Per Klitte blev valgt ind. 
  
 Jane Harbo og Per Klitte er valgt ind for 2 år. 
 
6. Valg af suppleanter.   
 Kristina Albers – valgt ind 
 Rasmus Strudsholm – valgt ind. 
 
 Kristina og Rasmus er valgt ind for 1 år  
 
 Den nye bestyrelse består nu af: Bo Sørensen, Christian H. Jensen, Jane Harbo, Jane Iversen, Jacob 

Tousig (rep. fra idrætsforeningen) Lars Gliemann (rep. fra skolen) og Per Klitte. 
 Suppleanter:  Kristina Albers og Rasmus Strudsholm. 
 Både medlemmer og suppleanter bliver indbudt til alle møder. 
 Pia Tennig-Jensen deltatager også på de møder der er muligt for hende. 
 
7. Valg af revisor. 

Bestyrelsen har fået bemyndigelse fra de fremmødte, til at vælge den revisor de ønsker. 
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8. Evt. 

- Ønske om nye streger til en Maxtotal bane (3/4 bane til håndbold). Ulla kommer med mere info og  
  bestyrelsen vil tage det med til/sammen med IF. 

- Den 13/5 holder Ødegården ”Klap en kalv og støt en hal”, der vil komme grisevæddeløb igen. 
- Der er ønske om at der kan komme flere opslag på facebook, både fra hallens cafe, sportslige 
begivenheder i ØSVN IF og i det lokale generelt. Hallen deler gerne alle typer af opslag, for at 
skabe mere synlighed og interesse for hinanden. Det skal blot sendes til Anni – gerne via 
messenger og hun får det lagt på, også gerne billeder.     
- Det blev oplyst, at spejderne holder med at have loppemarked, de søger nogle til at overtage det. 
- Rasmus Strudsholm fortalte om projekt: Fitnesscenter, Bevæg dig for Livet har været og fortælle 
styregruppen om hvordan man kan drive foreningsfitness. De regner ud fra de tal, at ca. 10% af 
befolkningen vil benytte det. Der bliver lige pt. arbejdet på budget, set på forskellige muligheder – 
skal det være på 1. sal eller er der økonomi til at bygge nyt, evt. pavillon. Der er blevet hentet lidt 
forskellige tilbud ind, og styregruppen vil kalde IF- og hallens bestyrelsen sammen, når der er 
nogle tal på det hele. 
 Ønsket er at lavet et fitnesscenter der har en størrelse der passer til vores lokalområde, det skal 
være et lækkert og indbydende sted at komme, hvor alle er velkomne.  
 ØSVN IF er med i projektet. 
- Anni Follmann fortalte om hallens måde at kommunikere på i fremtiden – en skærm i forhallen 
der vil oplyse om hallens liv og aktiviteter, samt om info på tværs af foreninger i det lokale, 
Lokalrådet er med indover.  
Hvordan skal hallen ”sælges”, så både vores hjemmeside og facebook er præsentabel og nyttige.   
Der arbejdes på at hallen kan komme til at blive booket online, her arbejder Palle Nielsen på at 
opdele hallen i baner, så det bliver muligt at delleje hallen. 

- Der vil komme et medlemskab til hallen. Hver husstand giver et årligt beløb, de vil herefter kunne 
leje hallen til specielle priser og være med til at sikre hallen er i udvikling. 
- Line Christensen havde sendt følgende: Der arbejdes på etablering af ØSVN hallens multipark. 
Ideen er at skabe et udendørs aktivitetsrum som kan bruges af alle både store, små og de unge 
midt imellem og måske især favne nogle helt andre aktiviteter end de skemalagte aktiviteter som 
dyrkes inden for i hallen. Parken skal være et samlingssted for udendørs aktivitet af både sportslig 
og social karakter. Tanken er at åbne op og fjerne noget af beplantningen ned imod boldbanen, 
beachvolley anlæg og golfbanen så området bliver mere ‘venligt og indbydende’. 
De primære ting som tænkes ind er: skater bane, udendørs træ repos (sidde område/moderne amfi/ 
samlingssted), Crossfit/fittness i det fri.  
I ordet multi ligger det, at tingene skal kunne bruges på kryds og tværs og have flere forskellige 
funktioner samtidig. Så bold spil vil også være tænkt ind på en eller anden måde.  
Og der undersøges i forhold til trampoliner så de springglade også kan få afløb i sommerhalvåret.  
Der skal tænkes lys og lyd ind i planen så det bliver et attraktivt sted at samles også i skumringen.  
Projektet er i sin spæde ide fase og der er lang vej igen. Sådan en park er ikke gratis og der skal 
samles midler og ansøges fonde for at vi kan komme i gang. Først og fremmest skal vi have 
professionelle tekniske til at tegne parken så der tages højde for jordbundsforhold, overfladevand 
etc. Men tanken er at parken skal tage form i etaper så vi kan sætte den store byggeklods på plads 
først og derefter bygge flere mindre byggeklodser på. En af de små klodser er Parkour området 
som placeringsmæssigt skal tænkes ind i den store plan.  

 Der blev stillet spørgsmål til hvor meget larm det vil give, især med en skaterbane og generel larm 
  i området. 
 - Jane Harbo fortæller at der kommer ”Sjov i hallen” d. 23. september, der tænkes, at der skal lejes  
  Hoppeborg og komme andre aktiviteter for både store og små. Der er et ønske om flere hænder 
  hertil.  

- Der blev stillet spørgsmål til alle de penge der bliver brugt på en ny trappe, om de ikke kunne 
bruges mere fornuftigt? Bestyrelsen syntes stadig det er en god ide, det er en del af en større 



Generalforsamling i ØSVN Hallen d. 19. april 2017 
 

Side 5 af 5 
 

udvikling. Beslutningen er taget og håndværkeren er bestilt, der mangler bare grønt lys fra 
kommunen. Bestyrelsen fik opbakning fra flere af de fremmødte.  
 
 

Der blev givet en tak til Palle Nielsen for det store arbejde han gør i hallen mht nøglesystem og generelt 
for at være vores IT-hjælp. 
En stor tak til Erik Hedensted, for mange års ”tro tjeneste” i bestyrelsen. Hans beslutning om at træde ud 
af bestyrelsen er fuld forståeligt, men han vil blive savnet.  

   
 

Tak til Gunner for god ro og orden. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et lækkert pølse bord som Pia havde sørget for.    


