
Idrætshallen købte 
lokalt catering-fi rma

C afeteria-dri�  har altid været et 
omdiskuteret og ømt emne,
når bestyrelsesmedlemmer for 
idrætshaller er samlet.

For det har vist sig at være svært at drive 
cafeteria med overskud, og den tid, hvor 
halinspektørens hustru pr. automatik stod 
for cafateria-dri� en, er forlængst forbi.

I Ejby-Hallerne på Fyn har man grebet 
opgaven anderledes an.

Her har der også fra starten i 1970’erne 
været cafeteria uden at denne del af hallen 
har været en stor og givtig forretning.

E� er Anders Bærholms tiltrædelse som 
halinspektør for seks år siden, åbnede der 
sig en ny mulighed. Et lokalt catering-firma,  
med et godt omdømme og en pæn stor 
kundekreds, blev til salg, og bestyrelsen i 
Ejby-Hallerne besluttede sig for at forsøge 
med en ny og anderledes løsning. Det blev 
vedtaget at købe catering-firmaet, og den 
tidligere ejer, Hanne Hviid Lund, blev ansat 
som caféleder.
- Det er en stor enhed, og når det brænder 
på med arrangementer i hallerne, mad ud 
af huset, tilberedning af skolemad og 
spis-sammen arrangementer træder al 
personale til med hjælpende hænder. Alle 
er ansat som servicepersonale, og så finder 
vi ud af det i fællesskab, siger Anders 
Bærholm.

Centerlederens store, men positive 
problem i dag er manglende mødelokaler. 
Ejby-Hallerne har pæne mødefaciliteter, 
som bruges ganske flittigt af både lokale og 
udenbys foreninger – og i Gelsted Hallen, 
som drives sammen med Ejby-Hallernes, 
har man inddraget det tidligere cafeteria og 
indrettet det til motionscenter.
- Vi prøver jo at trække nye kunder til 
butikken. Vores mad er medvirkende her til 
– også skolemaden, som bevirker, at 
skoleeleverne får deres gang i hallen. 
Tilberedning af skolemad er en service, 
men eleverne bliver vænnet til at komme 
her, siger Anders Bærholm.

Hviid’s Gourmet
At man gør noget ud af restaurantdri� en i 
Ejby fremgår tydeligt af hallernes hjemme-
side. Her markedsfører man sig med Hviid’s 
Gourmet og tilbyder desuden forskellige 

pakkeløsninger med forplejning til møder 
for otte deltagere og op til 700, som er det 
antal, der er plads til i den store hal. Hertil 
kommer, at man kan have 350 personer til 
spisning i multihallen, 75 i caféen og et 
mindre antal i to øvrige mødelokaler. Der er 
AV-udstyr i alle lokaler.

Hos Hviid’s Gourmet tilberedes mad for 
enhver smag – til receptioner og større 
selskaber. Man tilpasser maden e� er 
kundens behov og ønsker, uanset om det 
er bu� et eller en tre retters menu, og der 
kan vælges mellem forskelligt lækkert kød, 
alt godt fra havet, tilbehør, frisk frugt og 
dessert til den søde tand.

Med købet af catering-virksomheden fulgte 
en pæn omsætning med fra eksisterende 
kunder. Denne omsætning lagde bunden, 
gav grundlag for at booste forretnin-
gen – og skabe mere synlighed omkring 
hallernes idrætsfaciliteter. Alt i alt er det 
blevet til en god  dri� , siger Anders Bærholm, 
som, da han tiltrådte, overtog en hal, der var 
drevet fornu� igt, men dog med underskud.

Anders Bærholm er tidligere skolelærer i 
Ejby og synes, at det er godt, at børnene 
kommer over i hallen. Han siger, at børnene 
vænnes til at komme i centeret og forsøger 
at centralisere fritidsaktiviteter her. 

Seneste nye aktivitet er paddle på et 
baneanlæg i tilknytning til Ejby-Hallerne. 
Indvielsen sker i november. Seks paddle- 
instruktører er uddannet, og man vil tilbyde 
skole-paddle sammen med Middelfart 
Kommune. Men det er den selvejende 
institution Eby-Hallerne, der helt og holdent 
har investeret i paddle-anlægget, som 
halbestyrelsen venter sig meget af. 

Anlægget er finansieret med penge, som 
hallen havde stående på en konto, så det 
var ikke nødvendigt at spørge eller søge om 
tilskud til denne nye aktivitet, der ser ud til 
at vinde frem med raketfart i hele landet.
- Vi har lagt en strategiplan. En del af den 
er, at vi skal forsøge at afdække behovet for 
flere lokaler, for vi har rigtig mange, som 
gerne vil leje sig ind, siger Anders Bærholm.

Af Thorkil Christensen

Paddle-banen i Ejby er seneste tiltag.

Anders Bærholm – centerleder i Ejby-
Hallerne.
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Købet har sat gang i café og mad ud af huset

Jørgen Pedersen:
- Hviid’s Gourmet satte gang i 
cafédri� en i Ejby Hallerne. 
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Nogle hallers bestyrelse
burde tage på et kursus

Halbestyrelsen skal udstikke rammer og bakke op

Mange steder i Danmark er der 
mangel på frivillige – kvalifice- 
rede frivillige – som vil tage et 
nap i idrætshallens bestyrelse.

Alt for mange siger nej, når de bliver 
spurgt, om de vil lade sig vælge til besty-
relsen.
- Men de ved ikke, hvad de går glip af,         
for bestyrelsesarbejde giver noget tilbage, 
både viden, indsigt og gode relationer, 
siger direktør Otto Skak, Kolding, som 
netop har passeret de første 40 års tjeneste 
med bestyrelsesarbejde og som leder af 
forskellige idræts- og svømmehaller 
forskellige steder i landet.

Ordene faldt ved DSIs årsmøde i 
Ejby-Hallerne på Fyn, hvor hallernes 
vanskelige situation blev drø� et. Her blev 
det også gjort klart, at nogle haller burde 
sende deres bestyrelsesmedlemmer på 
kursus, så de får en god indsigt i, hvad 
arbejdet indebærer.

Vi ser bestyrelsesmedlemmer rundt om i 
hallerne, som i deres ”civile” virke beklæder 
høje stillinger. Når man er med i bestyrel- 
sen for en idrætshal, er det vigtigt,                
at forventningerne til bestyrelsesarbejdet 
afstemmes med centerlederen, så be- 
styrelsesmedlemmerne ikke tror, at de skal 
tage del i den daglige dri� . Det har man 
halinspektøren eller centerlederen til. 
Bestyrelsen skal udstikke retningslinjerne 
for dri� en, medmindre andet er a� alt.

Vi skal bakke op
- Her i Ejby har vi ikke nogen i bestyrelsen, 
som er med i den daglige dri�  af hallerne. 
Bestyrelsen skal sørge for rammerne, men 
ikke være med i ”maskinrummet”. Vi skal 

bakke vores personale op. Og det skal være 
skidt for, at vi ikke gør det – ellers ender det 
med, at det er foreningerne, der driver 
hallen, sagde formanden for Ejby-Hallerne, 
revisor Claus Lind.

Men hvorfor er det svært at få frivillige til 
at indtræde i idrætshallens bestyrelse? 
Det svar fik lov at stå i det uvisse – et bud 
var dog, at mange brugere af hallerne 
mangler ”klubfølelse” og tager det som en 
selvfølge, at idrætshallens faciliteter er til 
rådighed. I nogle haller er det heller ikke 
længere holdsport, der samler brugerne. 
Mange  ønsker at træne individuelt, og på 

tidspunkter som ikke er så fastlagte som 
tidligere. Det kan medføre manglende 
sammenhold omkring idrætshallen og 
dens faciliteter – og det er noget af det, som 
man lider under i mange haller, hvor det o� e 
er den samme bestyrelsessammensætning 
mange år i træk – simpelthen fordi det er 
umuligt at rekruttere nye – og svært at 
trække brugere til generalforsamlingen, som 
er den selvejende idræts- eller svømmehals 
højeste myndighed.

Men tilbage til udsagnet om kursus...                        
I DSI har man forsøgt at arrangere be-
styrelseskursus med kvalificerede indlægs-
holdere, og deltagerne er da også gået 
berigede hjem med ny viden. Men det er 
svært at samle folk, og meget er af samme 
årsag blevet aflyst e� er et større forarbejde. 
Derfor glæder man sig i DSI til det frem-          
tidige samarbejde med Halinspektørfore-
ningen – både om møder og kursus med 
fysisk fremmøde omkring specielle eller 
aktuelle emner, men også digitale 
arrangementer. I Corona-perioden blev 
digitale arrangementer vist stor interesse af 
både halpersonale og bestyrelsesmedlem-
mer – og der blev sparet køretid og penge.

Af Thorkil Christensen

Formanden for Ejby-Hallernes bestyrelse, revisor Claus Lind: - Bestyrelsen skal bakke 
hallens personale op.



Formand: DSI virker 
for hallernes bestyrelse

Keld Venø ser frem til kommende samarbejde med HI

F oreningen De Samvirkende 
Idrætshaller i Danmark, også kendt 
som DSI, har til opgave at virke til 
gavn for hallernes bestyrelse.                      

Vi forsøger konstruktivt at medvirke til 
løsning af halbestyrelsens problematikker.

Sådan indledte organisationens 
fungerende formand, Keld Venø, Kolding, 
sin beretning ved DSIs årsmøde i Ejby-
Hallerne på Fyn.

Det var en forholdsvis kort beretning, 
som formanden kunne aflægge, for DSI 
havde, som alt andet, været ramt af 
Corona-restriktioner, som gav begræns-
ninger for mødeaktiviteten. I årets løb blev 
det dog til to bestyrelsesmøder med 
forskellige ”sager” til behandling, og to digi-
tale møder på Teams med medlemmerne.
- Vi har desuden holdt møde med 
Halinspektørforeningen om et fremtidigt 
samarbejde til gavn for begge foreningers 
medlemmer. Det er noget, som vi ser             
frem til, og hovedopgaven har været at                 

få rammerne lagt fast – og at få DSI-Bladet 
lagt ind som en del af Halinspektørforenin-
gens fagblad.

27. april var der sti� ende generalforsam-
ling i den nye fælles organisation.                         
Det forberedende arbejde heromkring har 
været prioriteret højt i det forløbne år, 
sagde Keld Venø.

DSI har desuden været inde over nogle 
af de udfordringer, som hallerne har mødt. 
En af de lidt mere specielle opgaver på 
dette felt drejede sig om et lejemål i en      
jysk hal. Halbestyrelsen ønskede at opsige 
lejeren, fordi hallen selv skulle bruge 
lokalet. Men lejeren ville ikke flytte og 
mener at have vundet hævd på brug af 
lokalet.
- Det er en opgave, som kræver juridisk 
assistance. Det kan vi ikke tilbyde i DSI                
og har i stedet henvist hallen til at kontakte 
et lokalt advokatfirma. Men sagen har givet 
stof til e� ertanke, for netop jurahjælp er 
måske noget, som vi kan tage op som en 

opgave i den nye forening, siger Keld Venø.
Regnskabet blev gennemgået af 

kassereren, Jørgen Pedersen, Odense.              
Det viser et overskud på 28.448 kr. og 
balancerer med 191.308 kr. Egenkapitalen 
var ved regnskabsårets udløb 160.058 kr.

Ved generalforsamlingen blev Keld Venø 
genvalgt til bestyrelsen og Ernst Jacobsen, 
Kibæk, blev nyvalgt. Dan Bækgaard, Sevel, 
er udtrådt.

I forlængelse af årsmødet var der 
konstituerende møde. Keld Venø blev valgt 
som formand, Jørgen Pedersen, som 
kasserer, Inge Marie Dahl Christensen, 
Ørnhøj, som næstformand og Thorkil 
Christensen, Aars, som sekretær.

Af Thorkil Christensen

DSI havde stigende 
medlemstal

Organisationen De Samvirkende Idræts-
haller oplevede et svagt stigende med-
lemstal i 2021.

Det oplyste kassereren, revisor Jørgen 
Pedersen, Odense, på generalforsamlin-
gen i Ejby-Hallerne. Selv om fremgan-
gen var beskeden, så glædede han sig 
over, at der trods alt er kommet to nye 
medlemshaller, så der ved årets udgang 
var 231.
- Vi har for år tilbage ha�  omkring 250 
medlemmer, men der er sket meget 
indenfor de selvejende idrætshallers 
område, så vi oplevede år med tilbage-
gang, sagde Jørgen Pedersen.

Det er ikke usandsynligt, at en del 
bestyrelser for idrætshaller i Corona- 
perioden har følt sig ”alene” og derfor 
ønsker at være med i et fællesskab med 
gensidig inspiration og løsning af 
problemstillinger.

Her har DSI en opgave.
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Keld Venø:
- Vi ser frem til samarbejdet
med Halinspektørforeningen.

Da halinspektøren fi k 
14.000 kr. i årsløn
Af Thorkil Christensen

Mange gode minder dukkede op fra en 
fjern fortid ved DSIs årsmøde i Ejby-Hal-
lerne på Fyn.

Med indgangen til et nyt samarbejde 
med Halinspektørforeningen står DSI 
ved en skillelinje – også på 
bladområdet – og i den 
anledning havde tidligere 
formand for Kibæk-Hallens 
bestyrelse, Ernst Jacobsen, 
gravet lidt i arkivet, hvor 
han havde fundet gamle 
DSI-Blade fra 1970 og 
1971. Det var nogle af de 
allerførste.
- Der er en masse 
nostalgi, og det er inte- 

ressant at se, at en halinspektør fik en 
årsløb på 14.000 kr., sagde Ernst Jacobsen.

Det skal dog for retfærdighedens skyld 
nævnes, at halinspektøren havde fri bolig 

og supplerende indtægter fra cafete- 
riasalget.

- Men det var en anden tid med 
sport i hallerne og mange 

brugere. I dag er der meget 
andet end sport i de danske 
idrætshaller, sagde Ernst 
Jacobsen, hvilket flere af de 
tilstedeværende fra andre 
egne af landet nikkede 
genkendende til.

Ernst Jacobsen, Kibæk, med 
gamle DSI-Blade.
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