
Det bliver en ny situation i
Korinth Hallen fra nytår 2017.
Hallen er uden Tonny som
halbestyrer. Samtidig har det jo
også været Tonny, som har
forpagtet hallens café. Så det er
klart, at vores brugere har været
nysgerrige på, hvordan caféen
nu ville komme til at køre efter
nytår – om der overhovedet ville
være et sted, man kunne købe
en øl eller vand efter træning.
Eller om der overhovedet ville
være en hal. 

Korinth Hallens bestyrelse kan
slå klart fast: Ja, der vil
naturligvis være en hal – og der
vil også være en café i hallen i
det nye år. 

H v em står f o r d et?H v em står f o r d et?
Korinth Hallen vil fra nytår selv
stå for driften af caféen. Vi vil i
udgangspunktet ikke forpagte
den ud. Det valg har vi truffet af
hensynet til brugerne, idet vi
synes det er vigtigere, at der et
fast tilbud hele ugen, også på
dage, hvor der pt. ikke er så
mange brugere i hallen. Caféen

er der primært for at støtte op
om livet i hallen. Vi håber, at
caféen bliver et sted, hvor fx
forældre kan tage plads og tage
en kop kaffe, mens ungerne er i
gang på halgulvet. 

Beman d in g af  caf éenBeman d in g af  caf éen
Caféen vil akkurat som alle
andre funktioner i hallen efter
nytår blive bemandet af frivillige
personer. Af folk, der har lidt tid i
overskud og har lyst til at give
lidt af den tid til hallen og
hinanden. Vi er i øjeblikket i
gang med at finde frivillige, der
vil hjælpe til med dette. 

Å b n in gstid erÅ b n in gstid er
Hallens bestyrelse går efter at
tilbyde faste åbningstider alle
ugens hverdage. I weekender vil
der være åbent, hvis der er
arrangementer i hallen fx til
fodbold- eller
håndboldstævner.

Caféens åbningstider bliver for
januar, februar og marts sådan
her, og så vil vi evaluere og rette
til: 

M an d age:  18.30- 21.30* M an d age:  18.30- 21.30* 
Tirsd age:  18.30- 20.30 Tirsd age:  18.30- 20.30 
On sd age:  18.30- 20.30On sd age:  18.30- 20.30
To rsd age:  To rsd age:  18.30- 20.30 18.30- 20.30 
Fred age:  Fred age:  16.00- 18.00 16.00- 18.00 
Weeken d er:  Weeken d er:  Ku n  Ku n  ii
f o rb in d else f o rb in d else medmed
arran gemen ter.  arran gemen ter.  
*Sidste mandag i måneden er
der fællesspisning i
badmintonafdelingen. Vi finder
sammen en løsning på at
videreføre den hyggelige
tradition. 

So rtimen tSo rtimen t
I caféen vil du kunne købe
øl/vand/kaffe/te, en fransk
hotdog, toast, chokolade,
muslibarer, slik. Vi arbejder
stadig med at få hold på det
præcise sortiment. Det vil fortsat
også være muligt at bestille mad
ved årsmøder og lignende.

På gen sy nPå gen sy n  
Vi glæder os til at se dig i hallen
og caféen også i 2017.

Venlig hilsen

Korinth Hallens bestyrelse.
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