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Gislev Hallen har nu afsluttet sit andet år, som selvejende institution. Vi har glædet os til at byde jer
velkommen til dette års generalforsamling, og I skal samtidig have tak fordi I har lyst til at deltage.
Gislev Hallen er et mødested her i byen, hvor mange mennesker passerer igennem ugentligt. Jeg kan
særligt fornemme hvor meget hallen betyder for folk her, når jeg tænker tilbage på alle de samtaler jeg har
haft siden sidste års generalforsamling. Folk her i byen, og i kommunen generelt, er oprigtigt interesserede
og engagerede i Gislev Hallen, dens drift, faciliteter og muligheder. Det er noget af det, der gør det rigtigt
spændende at være med i hallens bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning
Ved sidste års generalforsamling havde vi lidt ændringer i bestyrelsens sammensætning. Vi var heldige, at
få Bjarne Dyrehauge og Frederik Sauerberg med. Samtidig blev Dorte Christensen og Britta Langelund valgt
til suppleanter. Bestyrelsen holder møde ca. hver 6. uge, og det er blevet normen at suppleanterne altid er
med. Det giver en rigtig god dynamik til møderne, og her vender vi mange ting, bl.a. nye ideer og tiltag.
Mere om det senere.

Gislev Hallens stand og drift
Gislev Hallen er ligesom sidste år i rigtig fornuftig stand.
FMK er fortsat en god og vigtig samarbejdspartner for os. Vi har jævnligt gavn af deres forskellige puljer,
hvor vi kan søge tilskud til diverse renoveringsprojekter. Samtidig er de en vigtig sparringspartner i forhold
til halforum og drift af hallen generelt.
Hallen skal have en ny rykning, og her sidst i februar fik vi midlertidigt lappet taget, så det forhåbentlig
holder tæt indtil den endelig kan laves. Vi er på budgettet i 2022, men vi arbejder på en fremrykning.
Hallen skal have et nyt låsesystem, som Jørn arbejder med. Vi skal overgå til kommunens nye
bookingsystem Conventus, og det sker senest til sommer. Deraf også det nye låsesystem.
Opbevaringsplads er lidt vores akilleshæl. Vi mangler simpelthen mere plads. Foreløbig har vi en aftale med
Bjørn fra gymnastik om at lave en mere hensigtsmæssig løsning i depotrummet, hvor redskaberne hører
hjemme. Derudover arbejder vi med andre tiltag, der kan skabe andre opbevaringsmuligheder.
En udbygning af hallen er jævnligt på tale, men ligger formentligt lidt ude i de kommende år, da det kræver
en større pengesum.
Derudover arbejder vi på lidt renovering af cafeteriaet. Foreløbig bliver gulvtæppet renses her i sommer, og
det samme gælder tribunen. Mere renovering følger.

Der er to som jeg skylder en kæmpe tak for at holde Gislev Hallen i så fin stand, og som løser mange ad hoc
opgaver for os. Richard og Hans er halinspektører, og I er en gevinst for hallens drift og for brugernes
oplevelse. Tusind tak for jeres fleksibilitet og for at I går op i hallen med et stort engagement.
Nye tiltag og ideer
Gislev Hallen har siden sidste generalforsamling forsøgt sig med diverse nye tiltag.
Dorte Christensen har været garant for et par rigtig fremragende ideer. Ikke nok med at hun er
ophavsmand, så sørger hun samtidig for planlægning og udførelse af arrangementer. Et af hendes tiltag er
Legedagene for de 2-8 årige, som var henholdsvis i efterårsferien og i vinterferien.
Vi har netop haft premiere på Dortes nyeste ide – nemlig NERF. Første arrangement var den 16. februar,
hvor hallen var fyldt med 100 børn. Rent ud sagt et forrygende arrangement med mange glade børn og
forældre. NERF holder vi 8 gange her i 2020.
I august måned blev hallen 30 år, og var centrum for Gislev By Day i et rigtig godt samarbejde med alle de
andre foreninger i byen. Gislev By Day forløb rigtig godt, og foregik i og udenfor hallen, og i området over
mod Ådalscenen. Det var et stort arrangement, som blev rundet af med at vi var 250 mennesker til
fællesspisning om aftenen. GIF fodbold havde valgt, at slå deres medlemsdag sammen med Gislev By Day.
En rigtig god ide, som jeg håber vi kan gentage. De fleste andre foreninger i byen var repræsenteret, og det
var en skøn dag. Hallen fejrede vi med god musik og dans til ud på natten.
Gislev By Day bliver i år den 15/8, og hallen er tovholder på arrangementet.
I november måned havde vi sponsorarrangement i samarbejde med GIF Fodbold, hvor vi havde indbudt alle
de sponsorer som har skilt i hallen eller ude på kampbanen. Det var en rigtig god aften med 40 deltagere.
Dette gentager vi i 2020. Vi vil gerne knytte vores sponsorer tættere til os. De er enormt vigtige for os.
Som traditionen næsten foreskriver har vi også afholdt vores Gi den Gas-fest i foråret. Vi var omkring 200
mennesker, og det var endnu en gang en forrygende god aften. Her vil jeg ikke undlade at nævne vores
bruger-gruppe/festudvalg, som knokler hele vinteren og 3 hele dage for at lave denne fest for os alle
sammen. Det er et fantastisk stykke arbejde. Vi er heldige, at de kører på for 3. år i træk her i 2020. Dette
års fest afholdes den 4/4, og jeg håber vi ses der.
I februar havde vi også en rigtig fin aften sammen med Lasse Helvig her i cafeteriaet. Lasse kom og sang Kim
Larsen- sange for os og lavede en forrygende aften for de ca. 75 mennesker, som var her. Helt sikkert noget
vi vil gentage i efteråret.
Til efteråret har hallen booket Chris MacDonald, som kommer og holder foredrag for os. Et arrangement af
denne karakter gør, at vi har en forhåbning om at vi kan fylde hallen. Vi håber, at arrangementet også vil
trække folk udefra. Arrangementet løber af stablen den 28.10.2020.
Noget andet nyt jeg vil nævne er et øget samarbejde med Ådalscenen omkring to større arrangementer her
i 2020 og starten af 2021. Vi er i en indledende dialog om to større fællessangs-arrangementer. Et på
Ådalscenen og et i hallen. Dette skal I nok høre mere om.

Samarbejdspartnere
Jeg skylder afgjort også en tak til alle vores samarbejdspartnere og brugere. Uden jer ville vi ikke kunne
drive hallen. Jeres engagement er stort, og jeg glæder mig over al den liv der er i hallen.
I løbet af året er der mange arrangementer her. Jeg nævner i flæng torsdagscafe, netnat, DM i e-cycling,
loppemarked, fodboldstævner og meget andet. Det er til stor glæde for os i bestyrelsen og til glæde for
hele byen.
Gislev Hallen møder os utroligt meget velvilje i erhvervslivet. Det kan man se hvis man tager et kig ned i
hallen med alle de skilte, der hænger dernede.
Derudover er der en masse frivillige mennesker, som møder op når vi skal have arrangementer. Der er altid
hjælpende hænder at finde. Og alle de frivillige timer er helt uvurderlige, og det øger fællesskabet her i
vores by.
En stor tak til jer alle for jeres store engagement og velvillighed overfor Gislev Hallen.
Til sidst vil jeg som formand sige tak til den øvrige bestyrelse for mange gode og effektive møder.
Stemningen er god når vi mødes, ja faktisk har jeg ind imellem svært ved at dæmpe gemytterne. Det er
virkelyst og iderigdom i fuldt flor. Tak fordi at I som oftest bakker formanden op. Jeg ser frem til det
kommende års arbejde, og de mange nye spændende tiltag vi skal i gang med.

