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Bestyrelsens årsberetning for 2021 
2021 blev igen, især i årets første 3 måneder, et noget anderledes år for Augustenborghallerne og for vores 
personale, pga. Corona-restriktioner og nedlukning.  
 

Sidste år måtte vi udsætte generalforsamlingen til 26. maj, men i år er vi heldigvis tilbage til udgangspunktet, 
hvor den skal være afviklet inden 1. april.  
 

Sønderborg Kommune valgte at reducere de selvejende hallers tilskud med 1,2 % men på trods af det har 
Augustenborghallerne en god og sund økonomi.  
 

Vores centerleder Erik Gade valgte at gå på efterløn den 31/12-2021 og Allan Jordt er ansat som ny centerleder  
 
Sports aktiviteter  
Selv om vi har fuld belægning på alle haltider, så har restriktionerne igen gjort, at vi i årets første måneder har 
haft tomme haller. Men det ændrer ikke på, at vi både er glade for Augustenborg Skole og for de foreninger, 
både små som store, der benytter hallerne og håber at 2022 bliver et mere normalt år. Tak for det samarbejde 
vi har med jer. 
 
Cafeteria og mødefaciliteter 
Coronasituationen har også begrænset brugen af vores cafeteria og mødefaciliteter og dermed omsætningen. 
Vi har i det omfang det har kunnet lade sig gøre drevet kantine for Augustenborg skoles elever, et samarbejde vi 
er glade for.  
 

Whist- og Bridgeklubben har benyttet vore lokaler under pandemien, men Bridgeklubben er nu flyttet tilbage til 
plejehjemmets lokaler. 
 
Kultursalen og andre aktiviteter 
Coronasituationen har også påvirket arrangementer i Kultursalen – mange udlejninger er blevet aflyst. 
For hallens drift er det af stor betydning at vi kan leje vore lokaliteter ud, så vi ser frem til mere normale 
tilstande i 2022. 
 

Vi skulle selv have afholdt vores juletræsfest den 4. december, men her strammede pandemien igen til så vi 
måtte aflyse, men det lykkedes at gennemføre 80’er festen, som vi arrangerer sammen med MIF. 
 

Heldigvis har vi stadig Sport & Fitness som lejer, men de har bestemt også været udfordret af restriktioner i 
2021 
 

Vi fik alligevel en ny bruger, for CareLink oprettede et kviktest-center frem til medio maj i omklædningsrummet 
til udendørs fodbold. 
 
Green Sport Facility og ZeroSport 
Vi fortsætter med at tænke grønt og tager initiativ til nye tiltag. Vi har bl.a. indhentet tilbud på renovering af 
ventilationsanlægget i Kultursalen og håber på at få fondsstøtte til at få det igangsat. 
 
Vedligeholdelse og investeringer  
Årets store projekt var akustikdæmpning af bagvæggen i Kultursalen. Vi har fået 60.000 kr. i støtte fra MIF 
Kulturafdeling, og sammen med vores centerleder har hele bestyrelsen hjulpet til med opsætningen. 
Vi synes selv at resultatet er blevet flot – og væggen virker efter hensigten. 
 
Kommunen. 
Vi blev inddraget da kommunen kom med forslag til ændring af parkeringspladsen i forbindelse med 
opbygningen af Augustenborg skole, men der blev ikke taget hensyn til vore forslag. Ændringen er nu  
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gennemført, og den har betydet at vi har mistet en fjerdedel af parkeringspladserne, som der i forvejen ikke var 
for mange af.  
Vareindkørselsforholdene ved hallens indgang er også under al kritik. Men parkeringspladsen er kommunens og 
berettiger dem åbenbart til bare at gøre som det passer dem. 
 

Vi skulle allerede i løbet af 2020 have haft dialog med kommunen om driftsoverenskomst og afvikling af et 
kommunalt lån på nu 9 mio. kr. Men det har trukket ud, og nåede ikke at blive færdigbehandlet i 2021. 
Forvaltningen har indstillet vores forslag om fortsat at afskrive 500t på lånet pr. år, og det håber vi bliver 
godkendt af byrådet i slutningen af marts 2022. 
 
Økonomi 
Som det vil fremgå af regnskabet som senere skal godkendes, så udviser det i år et overskud på 14.090 kr. Det 
er vi godt tilfredse med når vi ser tilbage på de udfordringer der har været med Corona-situationen. Så 
Augustenborghallerne har fortsat en god og stabil økonomi.  
 
Personale 
Det har igen været et alternativt år for personalet pga. lukninger først på året. Det betød igen aflysning af nogle 
store arrangementer, som gymnastikopvisning, revyen og aktionærmødet i Andelskassen. Men vi har fastholdt 
vort personale og det har betydet, at der er blevet lavet mange små vedligeholdelsesopgaver og det er jo heller 

ikke så ringe 😊 
 

Vores Centerleder, Erik Gade, har valgt at gå på efterløn pr. 31/12-2021. Derfor havde vi et ansøgnings- og 
ansættelsesforløb i august og september. Det lykkedes at finde og ansætte en god afløser, Allan Jordt, som ny 
Centerleder fra 1/1-2022. Allan startede med en måneds overlap den 1. december 2021. 
 
Bestyrelse  
Der var genvalg hele vejen rundt, og i den efterfølgende konstituering var der heller ingen ændringer. 
Der har i årets løb været afholdt ni bestyrelsesmøder hvor af tre har været virtuelle møder. Det virkede fint i 
den situation vi var i, men det er nu mere hyggeligt med et fysisk møde. 
 
Tak til frivillige hjælpere, sponsorer, personale og bestyrelse 
Vi vil gerne sige en stor tak til vore mange frivillige hjælpere for alle de små og store opgaver i påtager jer 
gennem året. Det har nok ikke været så belastende i 2021 men vi sætter stor pris på dette samarbejde og jeres 
hjælp og opbakning til Augustenborghallerne. 
 

Vi vil også gerne sige mange tak til de sponsorer der støtter os med køb af reklameplads. 
 

Så vil vi gerne sige tak til vores personale, for veludført arbejde, under anderledes omstændigheder, i 2021. En 
særlig tak til Erik Gade for dine 17 år som centerleder og rigtig god vind fremover.  
 

Og velkommen til vores nye centerleder Allan Jordt. Vi fornemmer, at du er kommet godt i gang med arbejdet, 
selvom der er rigtig mange nye ting du skal sættes ind i. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med dig. 
 

Endelig vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for det gode og seriøse samarbejde vi har til gavn for 
Augustenborghallerne. 
 
På bestyrelses vegne 
Peter Buhl 
Formand 


