FORMANDENS BERETNING.

Vi startede året med at iværksætte en større oprydningsplan.
Der blev købt skabe ind til cafeteriet, og alt service blev sorteret og placeret i de nye skabe, det service der
kun bliver brugt til høstfest blev flyttet ned i rummet i tilbygningen på nyindkøbte reoler. Samtidig blev den
ene fryser i kiosken og fryseren i tilbygningen fjernet. Der er købt nye termokander, glas, skåle m.m. så
sortimentet er up to date. Loftrummet har fået en ordentlig tur så der stort set kun er Hatten effekter
tilbage. Mødelokalet har vi været inde omkring, der mangler dog en tørn endnu.
Sortimentet i kiosken er blevet revideret så vi ikke længere har løst slik, og udvalget af drikkevarer blev
reduceret for at minimere spild. Kioskens åbningstider er reduceret p.g.a for lidt omsætning
Fjernsynet i cafeteriet er blevet sat ind i et skab for at undgå Copy-dan afgift.
Der er blevet købt nogle nye bandevogne, håndboldmål med vogn.
Jørgen har overtaget ansvaret for nøgler til hallen, og har efterhånden fået styr over alle nøgler.
Jytte har indvilliget i at fortsætte med at stå for udlejning af hallen samt udsending af halplaner selvom hun
er udtrådt af bestyrelsen.
Der kom langt om længe gang i den ventede tagudskiftning selvom opstartstidspunktet blev skubbet flere
gange. Umiddelbart efter sommerferien blev det afsluttet med et godt resultat.
Der er lavet aftale med Klub 99 (Hanne Ø) om at holde det lidt pænt foran hallen, planter m.m.
Den en af varmtvandsbeholderne er gennemtæret og vi har iværksat udskiftning af alle tre til en stor
beholder, samt udskiftning af tre gaskedler til en. Dette er på programmet i foråret. Vi har fået bevilliget
50.000,- kr. af kommunen til dette og der søges energitilskud.
Vaskemaskine og frituregryde gik i stykker, begge er blevet skiftet.
Vi har søgt midler fra puljen ”fleksible haller” til: musikanlæg, dør til høstfestrum, fleksibel skillevæg i hallen
samt 2 ribber. Vi har fået det hele godkendt og har fået bevilliget i alt 146.500,Der er købt 2 containere der skal opstilles ved gavlen af hallen, så vi kan få lidt mere plads i tilbygningen.

