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2015 blev endnu et begivenhedsrigt år for Korinthhallen. Sådan indledte jeg min beretning 

for et år siden, og 2016 blev om endnu mere et begivenhedsrigt år for vores hal.  

2015 var præget af planlægning, ansøgninger, møder m.m., hvorimod 2016 var et 

decideret turnaround år med et kæmpe slæb over hele linjen med at få vores ombygning 

færdig og klar til indvielse, og ikke mindst hele den daglige drift pga. af Tonnys 

sygemelding.  

Den 15. marts holdt vi holdt vi rejsegilde for vores nye motionscenter– og så var der klar til 

at de frivillige kunne komme på banen. Og det må jeg sige, at de gjorde. Under kyndig 

ledelse af Kurt Christensen og hans tro følgesvende Holger Harmark og Henrik Nielsen stod 

byggeriet færdig til august, således at maskiner kunne komme på plads, og vores nye 

forening Korinth I Form kunne få uddannet deres instruktører. 

Fredag den 2. september holdt vi indvielse sammen med Korinth I Form. Det var en 

fantastisk dag, hvor den røde løber var lagt frem, og ca. 150 gæster troppede op. Formand 

for Kultur- og Fritidsudvalget Lene Høsthåb klippede snoren, hvorefter de mange gæster 

kunne tage det nye flotte motionscenter i besigtigelse. 

Det har været en utrolig rejse fra vi lagde de første planer for projektet og frem til i dag, 

hvor vi står med et topmoderne motionscenter. En kæmpe stor tak til alle jer, som har 

gjort det muligt at realisere dette projekt. 

I starten af oktober holdt vi Korintherfest sammen med KIF, Korinth I Form og 

Aktivitetsrådet. Ca. 100 børn og voksne var mødt frem, og de kunne bl.a. opleve kåring af 

Årets Korinther, som fuld fortjent gik til Lars Frandsen. 

2016 blev også året, hvor vi måtte tage afsked med Tonny og Gitte. Det blev markeret med 

en afskedsreception den 29. december, hvor over 100 venner, familie og 

samarbejdspartnere var mødt frem for at sige tak for lang og trofast tjeneste. I 

halbestyrelsen har vi været uroligt glade for samarbejdet med Tonny og Gitte. De har 

gennem mange år været en del af hallen, og ydet en stor indsats for hallen.  

Bestyrelsen har nu overtaget arbejdet med at få hverdagens drift af hallen til at hænge 

sammen. Vi har hyret rengøringshjælp, så hallen altid fremstår indbydende for vores 

brugere. 

Jeg synes, at vi har fået en flot start, og det er ikke mindst takket være hele bestyrelsen + 

en lille fast gruppe af frivillige, som har sagt ja til at hjælpe med at klare alle de daglige 
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driftsopgaver, og ikke mindst pasning af vores café. Vores café er meget vigtig i 

dagligdagen, da den skal være omdrejningspunktet for det sociale fællesskab.  

Jeg er meget imponeret over den holdindsats, der hver dag ydes for at skabe de bedste 

rammer for vores brugere. Sammen har vi fået skabt et godt socialt klima, hvor vi hele 

tiden spiller hinanden gode, og alle hjælper alle.  

Også i 2017 kan vi se frem til et travlt år. Nu har vi holdt nogle måneders pause i byggeriet, 

men snart skal vi i gang med at få færdiggjort terrasse, gangbro og ny belægning foran 

hallen. Og så skal vi have monteret solcelle, solvarmeanlæg m.m., så vi får reduceret vores 

udgifter til el og varme – både til gavn for hallens økonomi og miljøet. 

Regnskabet, som vi skal gennemgå om lidt, udviser endnu engang et flot overskud. Dette 

flotte resultat skal bl.a. ses i lyset af, at vi i 2016 har investeret meget i vedligeholdelse af 

hallen, og vi har også i budgettet for 2017 sat et betydeligt beløb af til vedligeholdelse. 

Træerne vokser dog som bekendt ikke ind i himlen. Vi har stadig en udfordring med at få 

øget vores udlejning af halgulvet. Dette er ikke noget hallen selv er herre over, idet vi er 

meget afhængige af de lokale foreningers brug af hallen. Jeg glæder mig derfor over, at 

både KIF og Korinth I Form i det forgangne år har taget tilløb til nye aktiviteter, såsom 

yoga, floorball, Qi gong, zumba m.m. 

Til sidst vil jeg sige stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den store indsats og 

engagement I har ydet i 2016. Som formand sætter jeg stor pris på den konstruktive 

sparring jeg har fået, og ikke mindst jeres gode humør og vilje til at samarbejde. 

Med disse år vil jeg lade min beretning overgår til videre drøftelse og forhåbentlig med 

efterfølgende godkendelse. 

 

Jan Hansen 

Formand for Korinth-Hallens bestyrelse 

 


