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Årsberetning 2005 
 

            Andst d. 21. feb. 2006 
 
Endnu et forretningsår er gået, et år, som hvis man ser på det rent driftsmæssigt, vil karak-
terisere som et godt og stabilt år.  
Hvis jeg derimod ser på de fremadrettede visioner som vi satte os for ca. 2 år siden, nem-
lig en ændring af Andst Hallen, til det nye koncept Andst Borger- og Aktivitetscenter, ja 
så er vor målsætning om et ja, til igangsætning og en påbegyndelse af om- og tilbygning 
ikke lykkedes, dette må vi selvfølge karakterisere som ikke tilfredsstillende og det forringer 
dermed det samlede billede af hvordan Andst Hallen´s forretningsår generelt er gået, det 
er med en svag pil pegende nedad. Sagt med andre ord: vi kan leve med det her og nu, 
men ikke på sigt 
 
Efter sidste års repr.skabsmøde, fik vi valgt 2 nye FUV medlemmer, nemlig Susanne Pe-
tersen og Claus Thomsen, vi konstituerede os, hvor eneste ændring i FUV er, at Ulrik 
Hansen har overtaget kasser posten. Jeg syntes vi har et godt og velfungerende FUV. 
Der har her i det gamle forretningsår igen været afholdt 5 FUV møder, derudover har der 
på brugerniveau været afholdt forskellige møder med halinspektøren, møder der mest går 
på timefordeling, almindelige og særlige forhold som enten trænere eller halinspektøren 
gerne vil præcisere over for brugerne. Vi anser det for vigtigt både at være i en god, men 
også gerne på forkant med dialogen. 
 
Hvad er der så sket i forretningsåret, her de væsentligste ting:  
I min beretning sidste år anførte jeg at vi ville have mere fokus på økonomien, dvs. have 
bedre og nemmere indsigt i den daglige økonomi, men vi måtte konstatere at det ikke var 
lykkedes for FUV i årets løb.  
Der var således fra start lagt en arbejdsopgave i hænderne på den nye kasserer. Nu her 
året efter, må jeg med glæde konstatere at det er lykkedes fuldt ud for vor kasserer.  
Med lidt ekstern bistand af en regnskabskyndig, nemlig Bent Jørgensen, er vort regn-
skabsprogram nu opdateret og hele den daglige regnskabsrutnine, eller bogføring, er nu 
lagt ind som en del af halinspektørens arbejdsfunktion. Denne operation har betydet at vi 
nu hver d. 1. i måneden, har en aktuel regnskabsoversigt, hvor vi kan følge økonomien 
ganske nøje, set i forhold til vort budget.  
Det har betydet en ekstra opgave for Palle set i forhold til hans øvrige arbejdsopgaver, 
men jeg ved han har det godt med dette.   
For FUV betyder det, at der tikker en mail ind én af de første dage i måneden med en ak-
tuel regnskabsoversigt, og ligeledes har vi en fuld opdateret økonomisk oversigt til vore 
FUV møder. Denne regnskabsomlægning , hvor vi nu har den nødvendige indsigt og de 
seneste aktuelle tal, ja, det anser jeg for meget betryggende. Herfra et stort kadó til de 
regnskabsansvarlige. 
 
Sidste år på denne tid have vi ikke et brugbart lydanlæg her i hallen, det har vi nu! 
Ca. 30.000 kr. er der nu investeret i et nyt professionelt lydanlæg hvor det er højtalere, 
forstærker og kabler der er udskiftet. 
Med god og velvillig hjælp fra Fællespuljen, fik vi denne gang ekstraordinært de 8000 kr. 
ud af de 10.000 kr. direkte kanaliseret over til hjælp til indkøb af lydanlægget – det kalder 
jeg konduite og fremmer altid en god sags tjeneste.  Hvad også er godt i denne sag er sel-
ve anlægget, vi har ikke oplevet de tekniske problemer som ved den tidligere leverandør, 
men kun positive tilkendegivelser fra brugerne og Palle. 
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I maj måned, lavede vi i FUV en arbejdsdag i hallen. For at holde omkostninger nede ville 
vi selv forestå rengøring af armaturer og udskiftning af lysstofrør. Vi have til formålet lejet 
en mobil byggelift og med udlægning og konstant flytning af træplader fik vi med 2 mand i 
kurven og nogle gulvfolk til at lave kørevej, udskiftet alle lysstofrør, for så vidt det kunne 
lade sig gøre!  – der viser sig også her ”ældningssymtomer”. En del af rørfatningerne er 
simpelthen så møre at de brækker i stykker bare der røres ved dem, derfor er der i dag 
armaturer med slet ingen lys eller med reduceret lys pgr. manglende rør. Det er sidste 
gang der kan skiftes rør, så inden for max. 2 år skal vi have vor loftsbelysningen total re-
noveret/udskiftet.  
Vi har fået lavet en vedligeholdelsesplan for de væsentligste større vedligeholdelsesopga-
ver for hallen, den er udarbejdet for at skabe lidt oversigt over hvad og evt. hvornår og ikke 
mindst økonomien i det, den er fremsendt til kulturudvalget, men foreløbig uden reaktion. 
 
Sidste år var vi af den overbevisning at der efter etableringen af den egentlige Andst Avi-
sen blev etableret en Andst hjemmeside, nemlig www. andst-info. dk, med link til alle for-
eninger/institutioner der måtte have interesse i det. Fra Hallens side syntes vi at en fælles 
hjemmeside med overblik, links, fælles kalender m.m. til alle de andre i Andst, det ville be-
tyde en bedre information, mere åbenhed og måske styrke fællesskabet.  
Vor John Krogh brugte en del energi på at få denne fælles hjemmeside op at stå, desvær-
re valgte de forskellige foreninger igen at gå enegang, hver især har etableret sig med 
egen direkte adgang, det med det fælles, havde åbenbart ingen interesse. Vi stod således 
selv tilbage og har måttet etablere vor egen hjemmeside: www. andsthallen.dk 
Set her i bagklogskabens klare og ulidelige skarpe lys, ja, så er den første fejl allerede 
sket ved et foreningsarrangement i Andst. D. 1. marts har både Borgerforeningen og Andst 
Venstre således et for Andst både et vigtigt, men også et spændende arrangement. 
 
Rygepolitik, end sådan har vi formuleret og gennemført i 2005, den er egentlig ret enkel, 
der er total rygeforbud indenfor alle steder i hallen. I FUV diskuterede vi om det ville være 
muligt at indrette et sted hvor rygerne kunne være med deres røg, uden at genere andre. 
Det fandt vi ikke muligt med de få faciliteter vi har, derfor blev vor rygepolitik ganske enkel: 
tobaksrygning kun tilladt udenfor. Reaktionerne på vor rygepolitik er blevet ok modtaget, 
der har ikke været de store udfald, men det vil nok også kun være et spørgsmål om tid, 
inden der kommer generelle rygeforbud, vi har bare været på forkant! 
 
Udlejning i året har været tilfredsstillende, men dog vigende. AUI som er vor store medspil-
ler oplever i disse år store forandringer på interessen for at dyrke og også at være engage-
ret i idræt. 
Hvad årsagen til det vigende medlemstal er, kan AUI ikke sige, men det at være med på et 
hold og have ansvarlighed for at kunne stille et helt hold, det er åbenbart ikke det der be-
kymrer de aktive, fakta er at holdidræt i AUI har det svært. 
Specielt på fodboldsiden er der tilbagegang, det rammer os meget på udlejning til inden-
dørs fodbold og de mange stævner der før blev afviklet i weekender, ja dem har vi ikke 
mere. 
For at det ikke skal være nok med AUI tilbagegangen, ja så har Store Andst Efterskole 
ligeledes meddelt, at de ved skoleåret slutning stopper med deres leje af timer i hallen. 
Her hen over det tidlige forår forventer SAE at starte eget halbyggeri, de vil naturligvis ger-
ne have deres egen hal, der er beliggende lige ved siden af deres øvrige faciliteter så det 
giver en bedre og mere flexibel udnyttelse. En anden årsag til de går i gang, er det mar-
kedsføringsmæssige, de oplever således også en stigende forespørgsel vedr. halfacilite-



 3

ter, ved elevernes valg af skole, ved de unge godt hvad der tilbydes andre steder. Vi be-
klager at det ikke kan fortsætte med SAE, men har også forståelse for deres drift af efter-
skolen. os  
 
Disse time reduktioner betyder at vi af rent driftsøkonomiske årsager skal ud at finde andre 
brugere til fylde disse timer ud med, da vi ikke kan opretholde en fornuftig økonomi med 
disse reduktioner. Vi er nu også havnet i samme dilemma som andre haller med en vigen-
de udlejning.  
Vort modtræk er at forsøge at opsøge nye og ikke i forvejen kendte kundegrupper. For at 
skabe en bedre og større mulighed for synlighed af hallen, kan man nu på vor oprettede 
hjemmeside WWW. andsthallen. dk  se lidt om hallen og dens leje muligheder.  
Ligeledes blev der på vor sidste FUV møde d. 7. februar, besluttet at afsætte økonomiske 
midler til IT løsninger, for at kunne indlede et samarbejde med Vejen Idrætscenter om et 
fælles booking system.  
Aftalen går på at når VIC har forespørgsler på lejere som de umiddelbart selv kan effektu-
ere, så har de adgang til vort fælles oprettet bookingsystem og kan tilbyde en evt. lejer 
noget med det samme.  
Vi håber ad denne vej at kunne opnå at få nye lejere og derved kompensere for de mere 
faste lejere.  
I den forbindelse er det meget vigtig at fastslå,at vi med denne aftale med VIC er meget 
beviste om hvem der er Andst Hallen´s primære målgruppe, Andst hallen er bygget af 
Andst borgere til glæde for Andst borgere. 
 
Set i lyset ad disse måske manglende udlejninger, der måske kan give et negativt årsre-
sultat, skulle FUV så ikke hellere optræde mere forsigtigt, passe på pengene og ikke have 
for store ambitioner for hallens fremtid. 
Svaret er et klart nej, - så længe vi stadig øjner muligheder og kan mobilisere de fornødne 
kræfter, holder vi fast i vor målsætning om at vi i dag ikke ser isoleret på Andst Hallen som 
et sted hvor der kun er muligheder for fysiske udfoldelser, men snare et lokalt samlings-
sted hvor Andst borgere mødes i Andst Borger- og Aktivitetscenter, med andre ord: 
Kultur og idræt under samme tag !  Jeg vil gerne igen i år nævne vor formulerede mål-
sætning: 
 
 
 
 
 
Uden fremtidsvisioner kommer vi heller ikke længere med udviklingen i Andst, snare  
 
Uden fremtidsvisioner kommer vi heller ikke længere med udviklingen i Andst, snare tvær-
timod. En Fremtidsforsker Birthe Lindahl Hansen siger: ”Aktivitetshusene opfylder det 
individualistiske menneskes behov for mange forskellige aktiviteter og fællesskaber 
på flere niveauer. De fleste kan få deres behov opfyldt, fra unge til ældre, mænd og 
kvinder, lige meget hvor stort aktivitetsbehovet er. Aktivitetshuse er smarte – der er 
kommet for at blive” 
 
At udvikle sig og stadig være en attraktiv landsby, hvor familier gerne vil bo og have deres 
virke, ja da skal der være de nødvendige faciliteter og gode rammer for alle personer og 
foreninger at bevæge sig i. Det er stærke ord, men vi er i vort arbejde gang på gang blevet 
bekræftet i, at det er den vej udviklingen går, hvis de små landsbysamfund skal overleve.  

Andst Borger- og Aktivitetscenter har til formål at give Andst borgerne  
muligheder for på tværs af alder og interesser, at tilbyde samlingssted  
og faciliteter til styrkelse af såvel fysiske som kulturelle aktiviteter, 

 til glæde for Andst borgere, foreninger og 
landsbymiljøet i Andst. 
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Fra Andst Hallens side, vil vi gerne medvirke til denne udvikling i vor landsby, men vi er-
kender denne opgave kan vi ikke løfte alene, vi skal både have opbakning og tilsagn fra 
byens borgere til dette projekt – projektet forsøges ikke søsat for Andst Hallen skyld, men 
for Andst borgerne, det må stå helt klart, uden opbakning eller interesse, intet projekt. 
Her hen over foråret, vil vi derfor gerne ved nogle dialogmøder, inddrage Andst borgerne i 
dette projekt-  
Et nært forestående emne for Andst borgerne i disse kommunale forandringstider med ny 
storkommune, og dermed færre folkevalgte politikere, længere vej til de kommunale em-
bedsmænd og politikere, er også at få formuleret en landsby politik, hvad er det vi vil her-
ude og hvordan la´r det sig bedst gøre! 
Til dette formål er Borgerforeningen er nu ved at tage initiativ til etablering af et egentlig 
Lokalråd,  fra Hallens side vil vi gerne rose dette initiativ og opfordre til at medvirke aktivt i 
denne proces.  
Såfremt landsbyen Andst skal til at være lidt mere aktiv igen, dvs. inddragelse af borgerne, 
til formulering af en landsbypolitik, så må Andst Borger- og Aktivitetscenter også blive et 
vigtigt emne i debatten.  
Jeg vil gerne opfordre alle jer her i Andst Hallens repræsentantskab, der alle har en stor 
berøringsflade i jeres respektive bagland, til at gå aktivt og konstruktivt ind i dette arbejde. 
Husk med den nye kommunalreform er det endnu vigtigere at vi står sammen, viser mod 
og handlekraft og ikke bliver taget på sengen af de bypolitikere der hellere vil centralisere. 
  
Her i min beretning, er jeg nødt til at komme med en annonce: Andst Borgerforening af-
holder, Borgermøde & Generalforsamling d. 1. marts. 
 
I vort byggeudvalg har vi i årets løb arbejdet videre for at finde nogle økonomiske løsnin-
ger til alle disse mursten, det er ikke lykkedes på et år, hvad vi vel nok ikke er helt overra-
sket over. Indtil videre arbejder vi derfor stadig efter vor målsætning, men hvis der ved de 
næste møder fremkommer ting der umuliggør dette, så må vi erkende at landsbyen Andst 
ikke ønsker et Borger- og Kulturcenter. 
Omvendt så kunne man jo også set i det positive tankeeksperiment, ønske eller drøm, fo-
restille sig følgende: Vi er i foråret 2008, der skal være årsmøde i Andst Lokalråd, forman-
den byder velkommen til den store forsamling, der er så stor opbakning til årsmødet, at 
mødet er flyttet det lille mødelokale, til det store fælles foreningslokale i Andst Borger- og 
Fritidscenter.  
Andst Hallen kunne her i året 2005 fejre 25 års jubilæum, i FUV valgte vi ikke at markere 
dette, vi vil hellere slå det sammen med en forhåbentlig indvielse af de nye tilbygninger 
inden for de nærmeste år. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til dem der på den ene eller anden måde har 
været Hallen behjælpelige det sidste år, ingen nævnt, ingen glemt.  
Også en tak til dig Palle, selv om du er ansat og er på lønningslisten, skal du også have en 
tak for et godt og loyalt samarbejde. 
Og endelig til mine kolleger i FUV, tak for et godt og konstruktivt samarbejde året igennem.  
 
Jens Johansen 
Formand 



Halinspektørens beretning:  
 
Palle omtalte rygepolitikken i Andst-Hallen og han mente at den stort set var blevet 
godt modtaget blandt brugerne.  Timeudlejningen falder svagt og deraf faldende 
indtægter. Gaskontrakten er blevet forhandlet på plads med en stigning på 1,03 kr. pr. 
m3.+moms. Hen over vinteren bliver der forsøgt med forskellige tiltag fredag aften, 
bl.a. rulleskøjteløb,linedans,børnediskotek, alle med god deltagelse. 
Palle nævnte også at han leder efter nye aktiviteter i cafeteriet for at forbedre 
indtjeningen. Under Palles indlæg var der en mindre diskussion omkring VIC 
booking, fordele contra ulemper.  
 
Byggeudvalgets beretning:  
 
Jens gennemgik de nyeste tegninger og omtalte de forskellige rum og deres funktion.  
 
Fremlæggelse af  regnskab 2005 og budget 2006  
 
Regnskabet viste et overskud på  ca. 81.000 kr. og der er budgetteret  med et 
overskud på ca. 15.000 kr. i 2006.  
 
Regnskab 2005 og budget 2006 blev godkendt uden kommentar.  
 
Evt:  
 
Intet.  

Referent: 
Jørgen Mortensen. 
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