
Formandens beretning 

 

Takkede Jens Ole og Peter for godt og engageret arbejde med den daglige drift og med udviklingen af 

hallen. 

Renoveringen af hallen var nu ved at være bragt til ende med ny indretning af kantine med støjdæmning, 

og stor brugertilfredshed. 

Hallen glæder sig endvidere over succesen med etablering af Fitness afdelingen.  

Udbuddet af mad i kantine/cafe er også ændret i en mere sund retning og der er ansat en til at lave varme 

retter som også sælges ud af huset. 

Redgjorde for dialogen med den nye formand for Roskilde kommunes Kultur – og idrætsudvalg Claus Larsen 

med hvem der var holdt møde om udbygningen af Hallen, på et møde hvor også Poul Knopp fra 

forvaltningen og skoleleder Ralf Pultz deltog.  Formand redegjorde på mødet for resultatet af det nu to 

årige og involverende forløb af såvel idrætsforening, skole som landbyråd som Mangor & Nagels 

byggeprogram og skitse var udtryk for. Ralf Pultz var som tidligere i forløbet meget positiv og har efter 

mødet haft en dialog med elever, lærere og skolebestyrelse om deres behov ved udbygning med en 

multihal.  Disse er tilgået Mangor & Nagel sammen med andre tilføjelser fra b.la. skydning. Det endelige 

resultat er det hensigten at lade tilgå kommunen efter bestyrelsens godkendelse. 

Kommunen er nemlig i gang med en samlet kortlægning af såvel eksisterende brug og fremtidigt behov i 

alle kommunens idrætsfaciliteter hvor kommune bruge offentlige midler. Resultatet forventes forelagt 

kultur og idrætsudvalgt til efteråret med henblik på en fremtidig prioritering af indsatsen.  Kommunen har 

også observeret brugen af Gundsølillehallen. 

Skolens brug af hallen frem til kl 15 på hverdage er grundlaget for den gunstige driftsaftale som hallen fik 

for fem år siden, som har givet hallen en sund økonomi, hvilket også fremgår af regnskabet. Skolens 

opbakning er derfor vigtig hvis Hallen også i fremtiden skal kunne få en udbygning dækket gennem en ny 

driftsaftale.  

På grund af den igangværende kommunale brug og behovsafdækning, er det derfor vigtig at Hallen føder sit 

forslag til udbygning ind i den proces nu med henblik på at komme i spil i den fremtidige prioritering af 

midler. 

Formanden understregede at spørgsmålet om en kunstgræsbane er en sag mellem kommunen og 

idrætsforeningen, men at at hallen bakker om en sådan, da det vil have positive effekter i for hallen. 

Det er også meddelt idrætsforening, at det skal laves en ny lejekontrakt for skydekælder såvel som for 

klublokaler, da den for skydekælder ikke overholder gældende lovgivning. 

 

Kommentar under regnskab 

 

Der bør i fremtiden hensættes en del af overskuddet til løbende vedligeholdelse af bygninger. 

 

Stig Hirsbak 


