Formandens beretning for Gundsølillehallen for 2019
Indledningsvist bør jeg vel nævne, at vi på grund af covid-19 situationen valgte ikke at afholde den
ordinære generalforsamling i april som vedtægterne ellers foreskriver, men har udskudt
generalforsamlingen til i dag.
I lighed med tidligere år har hallen i 2019 fortsat det vedligeholdelsesprogram, der har kendetegnet hallen
gennem de seneste år.
I 2018 blev der etableret ny asfalt foran hovedindgangen og i maj måned 2019 blev kanterne hævet til
niveauet for asfalten, ved at der blev lagt ekstra skærver på samt ekstra påfyldning af muld og
efterfølgende såning af græs i flagstangsområdet. Pris ca. 18.000.
I sommerferien 2019 blev udskiftet 4 dobbeltdøre inde i hallen. Denne montage blev udført af de 2
halinspektører. Prisen for de 4 dobbeltdøre incl. montering beløb sig til i alt ca. kr. 71.000.
Boldkasserne blev også malet grå i sommerferien.
I september måned 2019 blev fangnettet til kortbanen etableret ved at det bagerste net nu kan fremrykkes
mod midten af banen. Pris ca. kr. 23.000.
I efterårsferien 2019 blev gulvet i selskabslokalet udskifter med en ny overfladebelægning og det gamle
gulv repareret, hvor det var nødvendigt. Pris ca. 180.000.
I november måned blev der i køkkenet monteret 2 døre ved lager samt vaskerum samt opstillet ny
vaskemaskine og tørretumbler.
Samlet set er der i 2019 anvendt ca. kr. 360.000 på renovering, udført uden tilskud fra Roskilde Kommune
men mere herom ved gennemgangen af regnskabet.

Generelt om hallen kan nævnes at Berit blev ansat fra oktober måned 2019 med henblik på at cafeteriet
kunne tilbyde en dages ret ugens 4 første dage og sandwich eller lignende om fredagen. Ved
arrangementer i weekenden kan efter aftale også serveres varmt mad.

Omkring en mulig udvidelse af hallen kan jeg nævne, at idrætsforeningen og hallen i fællesskab gennem
2019 har set på forskellige muligheder for at etablere en udvidelse af hallen. Vi har arbejdet ud fra en
model hvor idrætsforeningen samt hallen i fællesskab selv kunne finde beløbet til anlægsfinansieringen,
men med et årligt tilskud fra Roskilde Kommune, så vi var i stand til at betale renter og afdrag på
anlægsfinansieringen. Dette arbejde resulterede i, at vi primo april 2020 indsendte vor ansøgning til
Roskilde Kommune om et årligt tilskud på ca. kr. 1,6 mio. med en egenbetaling på i alt kr. 5 mio. til
anlægsprojektet.
I skrivende stund har vi fortsat ingen tilbagemelding modtaget fra Roskilde Kommune, men følger
naturligvis nøje de igangværende budgetforhandlinger. Efter disse ser det naturligvis sort ud for en
kommende udvidelse af halfaciliteterne, da mange midler til kultur og idrætsområdet primært prioriteres til
Roskilde området og kun i meget lille omfang til yderområderne.
Og så til sidst lige en kommentar til hallens aktuelle situation set i lyset af covid-19 situationen. Som
beordret af myndighederne lukkede vi hallen ned fra medio marts 2020 til 9 juni 2020. Fra 9. juni og indtil

efter sommerferien var alle omklædningsrum lukkede for at forhindre smittespredning. Hallen har opsat
afspritnings-muligheder alle centrale steder i hallen. Set udefra ser det ud til at alle brugerne af hallen har
taget alle forholdsreglerne alvorligt og efterfulgt disse.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke de 2 halinspektører for samarbejdet og den fine arbejdsindsats de har
ydet i 2019 og fortsat i 2020. Derudover vil jeg også gerne takke bestyrelsen for dens arbejde i 2019 og
herunder også for det gode samarbejde der gennem 2019 og 2020 har været mellem idrætsforeningen og
Gundsølillehallen.

28/9-2020
Jens Larsen

