Formandens beretning for Gundsølillehallen for 2018
Indledningsvist vil jeg gerne starte med at konkludere at hallen også i 2018 har fortsat det
vedligeholdelsesprogram for hallen, der blev påbegyndt for år tilbage.
I 2018 er der således blevet lagt nyt asfalt foran hovedindgangen, hvilket givet et meget positivt indtryk når
man ankommer til hallen. Dog mangler der stadig lidt påfyldning af jord og evt. sten langs kanterne, så det
hele kommer lidt mere i niveau med hinanden. Dette efterfølgende arbejde er allerede godkendt af
bestyrelsen og forventes udført hen over foråret.
Det har også været drøftet at lægge nyt asfalt fra spillerdøren og rundt om bagenden af hallen til den
bagerste nødudgang fra hallen. Dette projekt er dog p.t. på hold og afventer en afklaring af, om det bliver
nødvendigt at opsætte en eller flere pavilloner nær spillerindgangen enten som midlertidig klublokale eller
evt. som en udvidelse til fitness afdelingen.
Dernæst er der etableret nyt LED belysningsanlæg i selve hallen, som nu giver mulighed for at indstille eller
afpasse lysstyrken i forhold til den aktivitet der foregår i hallen. Derudover er der naturligvis også på sigt en
besparelse i elforbruget ved skiftet til en LED belysning. Det skal her nævnes at bestyrelsen fremadrettet
påtænker et tilsvarende belysningsanlæg for selskabslokalet, så bl.a. bordtennis kan få et bedre lys, når der
spilles bordtennis.
Sidst skal også nævnes at der i begyndelsen af 2018 blev opsat lydabsorberende foranstaltninger i selve
cafeteria området samt i billiardlokalet. Dette har givet en væsentlig bedre rumakustik, når mange
mennesker befinder sig i lokalet på samme tid.
Samlet set er der i 2018 anvendt ca. kr. 400.000 på renoveringsprojekter, der alle er udført uden tilskud fra
Roskilde Kommune, men mere om dette under gennemgangen af regnskabet.

Dernæst vil jeg gerne knytte et på kommetarer til den udvidelse af hallen, som der er arbejdet for gennem
de seneste år, og som vi iøvringt alle mener der er behov for.
Vore pladsproblemer er fortsat uløste og efter den behovsafdækning som Roskilde Kommune har
gennemført for alle haller under Roskilde Kommune, så tror jeg nok jeg tør vove den påstand, at vi ifølge
behovsafdækningen burde være kandidat til en udvidelse af hallen baseret på en sammenligning hallerne
imellem.
Men et er behovet for mere plads noget andet er økonomi til at realisere drømmen. Roskilde Kommune er i
årene fremover hårdt trængt på økonomien og er derfor meget tilbageholdende med at foretage
anlægsinvesteringer, hvilket bl.a også omfatter etablering af nye kunstgræsbaner og nye idrætsfaciliteter.
På et møde med formanden for Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg blev det udtrykt ganske klart,
at hvis vi ansøger om anlægsinvesteringer, så har det lange udsigter, hvorimod hvis vi selv kan finansiere
anlægsinvesteringen, så vil Roskilde Kommune gerne bidrage med et årligt driftstilskud.
Som en konsekvens af førnævnte udtalelse arbejder Idrætsafdelingen og hallen nu på via egne midler evt.
kombineret med delvis banklån eller anden tilsvarende finansiering at kunne realisere det man kan kalde en
”tilpasset” eller ”skrabet” løsning, som går ud på via egne midler at få mest muligt i forhold til en samlet
investeringsramme på f.eks kr. 10 mio og ikke de kr. 20-30 mio. som det gamle hal-projekt kunne løbe op i.
Dette kan omhandle en kunstgræsbane og/eller en mindre udvidelse af hallen med det der svarer til en halv
bane, men uden nye omklædnings og badefaciliteter.
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