Formandsberetning
År 1 er gået i Gislev Hallen efter, at vi er blevet en selvejende institution. Det har været et
rigtigt spændende 2018 med mange forskellige opgaver for hallens bestyrelse og dem,
som har med hallen at gøre i det daglige. Der har været mange ting for hallens
bestyrelse, at få greb om, og det har været en proces at finde en arbejdsform på
bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen
Hallens bestyrelse kom i første omgang til at bestå af Per Boisen, Mogens Andersen, Jørn
Flindt, Steen Schougaard og jeg selv. Per valgte at træde ud i juni måned, og vi måtte
konstituere os på ny. Jeg endte med at blive formand, og det trives jeg rigtig fint med. Jeg
har sublim opbakning af de andre bestyrelsesmedlemmer, og rollerne er rigtig godt
fordelt mellem os.
Overtagelse af Gislev Hallen
Det har været en rigtig lang proces at splitte de gamle Ryslinge Haller op i 3 selvstændige
enheder, og vi var henne sidst i 2018 inden det faldt helt på plads.
Faaborg Midtfyn Kommune har bakket os rigtig godt op i den proces, og været til stor
støtte. Samtidig blev der fra politisk side i forbindelse med budget 2019 vedtaget en ny
fordeling til hallerne, hvilket rent praktisk betyder at haller uden skole (som Gislev
Hallen) får et forhøjet tilskud, og dermed et mere retfærdigt grundlag for at drive hal.
I forhold til de gamle Ryslinge Haller har vi stadig et samarbejde med dem, og vi ejer i
fællesskab bl.a. et skånegulv og projektor og lærred. Hvilket vi bl.a. anvendte, da vi
havde VM finale her i cafeteriaet.
Praktisk
I løbet af 2018 har hallen fået nogle opgraderinger. Vi har fået renoveret to
omklædningsrum, så de nu fremstår indbydende og opdaterede. Vi har fået nye bander
til indendørs fodbold. De oprindelige var fra 1989, og trængte til en udskiftning. Der er
kommet udsugning i spinninglokalet. Vi har fået skiftet portene i fjerneste ende af hallen.
Hallens tag og mure er også blevet renset og komfuret i cafeteriet er funktionsdygtigt.
Gi’ den gas-fest
2018 var første år vi afholdt gdg-fest, og det blev en succes. Vi er så heldige at vi har en
fantastisk gruppe af mennesker, som arrangerer den for os. De gør et kæmpe stykke
arbejde i planlægningen og afholdelsen af denne fest, og det er vi som bestyrelse meget
taknemmelige for. Gruppen består af Danny Christensen, Janne Hald, Carina Andersen,
Bianca Jensen og Heide Munk. Deres store indsats førte til en rigtig festlig aften her i
hallen, og gav os et overskud på ca. 30.000 kroner. Pengene blev brugt til de før omtalte
bander. Gruppen er klar igen i år til at arrangere et brag af en fest for os den 6/4, og det
vil vi gerne sige jer tusind tak for.
Samarbejdspartnere
Gislev Hallen har mange gode samarbejdspartnere, som bruger hallen og hjælper os med
mange forskellige ting.

GIF skal nævnes som de første. I er vores største bruger, og I er altid klar med gode ideer
og konstruktive løsninger. Blandt andet er GIF forpagter af vores cafeteria, hvilket vi i
bestyrelsen er meget glade for. Det er en rigtig god løsning, og dette giver os blandt andet
Torsdagscafeen, som jeg ved er et arrangement rigtig mange Gislev-borgere sætter stor
pris på.
Heide Munk og Lars Fredslund er to, som virkelig har ydet en stor indsats for at hjælpe
hallens bestyrelse i gang. De har deltaget i møder og svaret på spørgsmål, og har i det
hele taget været uundværlige for os i år 1.
Vi har desuden et lille korps bestående af 3 herrer, som passer det udvendige af hallen
for os. De sørger for snerydning, og for at arealerne udenfor hallen ser fine ud. Det er
Tommy Hansen, Bent Andersen og Jørgen Bønløkke.
Derudover har Richard Kjærgaard og Hans Goldek gjort et kæmpe stykke arbejde som
fungerende halinspektører. Deres kendskab til hallen og de opgaver, der skal udføres i
det daglige, er helt uvurderligt i den overgangsfase, der har været.
Hvis I kommer ned i hallen, og ser på gavlene og på væggene hænger der mange
reklameskilte. Bjarne Dyrehauge har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med at få
etableret de sponsoraftaler.
Mange tusind tak til jer alle sammen for jeres store indsats.

Personalesituation
Vi er i gang med at ansætte en mere permanent halinspektør, og samtaler vil
sandsynligvis begynde sidst i marts.

Fremtiden
Det er vigtigt, jeg må hellere sige nødvendigt, at der fastholdes et solidt økonomisk
fundament således, at vores hal stadig kan fremstå flot og de nødvendige investeringer
foretages til gavn for alle.
Derfor efterspørger vi nye initiativer, som kan afholdes i hallen – gode ideer modtages
gerne. Desuden skulle vi gerne have flere timer indenfor idræt, der er nemlig ledig
kapacitet.
Gennem en fornuftig kommunikation såvel digitalt som analogt (det skrevne medie) vil vi
forsøge at holde en god kontakt til Gislev og omegns borgere. De skal kende og vide hvad
der sker i hallen – med andre ord alle skal føle ejerskab til Gislevhallen.
Bestyrelsen er derfor meget åbne – derfor kontakt os. Intet er for småt.
Vi ser frem til, at vores hjemmeside kommer til at fungere optimalt og vi kan udsende
nyhedsmails til interesserede.

