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Bestyrelsen 

 

Årsberetning for året 2020  
 

Institutionen  

Faxe-Hallerne har som selvejende institution til formål primært at stille faciliteter til rådighed 

for skolerne og de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune, sekundært at tilbyde overskuds 

kapaciteten til øvrige brugere, med henblik på at skabe et idræts-og kulturforum i den sydøst-

lige del af Faxe Kommune.  

 

Vores økonomiske fundament bygger første og fremmest på de midler der aftales i de til en-

hver tid gældende driftsaftaler med Faxe Kommune, sekundært af de indtægter der tilveje-

bringes ved salg af overskudskapacitet til tredjepart, entreindtægter fra svømning, reklame-

indtægter, cafeteria forpagtning, samt udleje af vores sidebygning.  

 

Den generelle drift 2020 

Belægning / aktivitet  

 

Som vi alle ved, har året 2020 været præget af særdeles megen turbulens på grund af Corona 

situationen. 

Stort set hele året har været præget af at alle forenings aktiviteter har været lukket ned i me-

re eller mindre grad. 

 

Udover almindelige træningsaktiviteter har vi også været hårdt ramt af at mange forskellige 

arrangementer bl.a. DGI arrangementer, Karate Lejre, lokalopvisninger, Håndboldsøndage, 

Royal Unibrews Julefrokost, den årlige Halfest, samt Faxe Kommunes Job Børs ikke har kunnet 

gennemføres 

Alle aktiviteter der tidligere har gavnet såvel Faxe-Hallerne som lokalsamfundet i almindelig-

hed, samt ikke mindst vores økonomi – hvilket jeg vender tilbage til. 

 

 

Projekter og vedligehold 

  

I driftsåret 2020 har vi atter gennemført en række større og mindre tiltag til udbygning og 

forbedring af vores faciliteter. Som altid udgør en betragtelig del af vores udgifter afholdelse af 

generel vedligeholdelse samt større vedligeholdelses- og investeringsprojekter. Det er da også 

vores opfattelse, at Faxe Hallerne fremstår yderst vel vedligeholdte og up to date i næsten alle 

henseender. Af de væsentligste kan nævnes: 

 

• I 2020 blev projekt – Nyt Depot i Svømmehallen - afsluttet således at svømmeklubber-

ne kunne påbegynde anvendelse af disse ved sæsonstarten. Et projekt til ca. 850.000 

kr som blev egenfinansieret, af midler opsparet fra tidligere år. 

 

• I gymnastiksalen blev de gamle og utætte ”brandåbninger” efter tilladelse fra brand-

myndighederne sløjfet og erstattet af almindelige tagplader, så vi fremover slipper for 

et vådt gulv når det har regnet. 

 

• Så fik vi også lige fundet 135.000 kr. til at få udskiftet det snart meget gamle lydanlæg 

i Hallerne. Så nu er det muligt at etablere forbindelse via bluetooth til såvel anlægget i 

sportshallen som i Gym-salen således at man ikke længere er bundet op af en kabel-

forbindelse  

 

• I al den tid hvor foreningerne ikke har kunnet gennemføre deres aktiviteter har perso-

nalet ydet en stor indsats hvor stort set alt hvad der kan males – er blevet malet. 
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Økonomi  

År 2020 sluttede negativt med et samlet driftsresultat efter afskrivninger på: minus 49.500kr., 

hvilket vi selvklart ikke er særlig glade for. 

 

Hvis ikke Faxe Kommune havde bibeholdt deres økonomiske engagement ville det havde set 

meget værre ud – så det er vi særdeles taknemmelige overfor. 

 

Jeg vil også gerne fremhæve at alle vores reklamesponsorer som kan ses i sportshallen, har 

bidraget væsentligt til den del af vores omsætning der skal ske via egen indsats, og har været 

utrolig loyale og ikke har trukket sig fra deres engagement i denne svære tid.  

Noget som vi er særdeles glade for og siger tak for og vil anerkende ved en senere lejlighed. 

 

En hurdle pt. er at vores sidebygninger fortsat ikke er udlejet. Dette er en økonomisk udfor-

dring idet dette påvirker vores regnskab med ca. 200.000 kr. på årsbasis. Men vi håber fortsat 

på det bedste. 

 

Der er gennemført revision af Faxe Revisions Firma, og regnskabet er godkendt uden an-

mærkninger. Det reviderede regnskab er også godkendt af Faxe Kommune. 

 

Det er vores forventning fremover, at den økonomiske udvikling vil stabilisere sig efter som-

merferien, således at Faxe Hallerne vil have et godt fundament til fremtidige udfordringer. 

 

Interne forhold  

Personalesituationen  

 

I 2020 har vi sagt farvel til Bettina Tronborg pga sygdom samt ikke mindst vores Bademester 

igennem mange år – Claus Svarter. Claus´s mangeårige indsats blev markeret ved en recepti-

on i september måned.  

Som afløser har vi valgt Claus´s tidligere højrehånd Anne Dyberg Christiansen, som allerede 

nu har sat sit præg på svømmehallen og er initiativtager til flere nye tiltag som vi forventer 

løber af stablen efter sommerferien. Noget med noget wellness, børnefødselsdage og varmt-

vands bassin om søndagen. Men mere om dette længere hen på året. 

På baggrund af disse personale ændringer har vi derfor sagt goddag til to nye 30 timers med-

arbejdere Lene & Gary, som vi allerede nu kan se er faldet godt til. 

 

En stor tak skal også lyde til alle vores afløsere og timelønnede medarbejdere, der i høj grad 

bidrager til at hverdagen fungerer til vores brugeres tilfredshed. 

 

Cafeteriedriften  

 

2020 har været et rigtig hårdt år for vores cafeteria. 

Alle de store arrangementer har jo været aflyst på stribe, så de stort set har skulle prøve at 

overleve på Take Away. 

Vi håber helt klart at de kan holde skruen i vandet og komme over på den anden side af som-

merferien hvor alting forhåbentlig ser lidt lysere ud.  

Faxe Hallerne har gjort hvad der står i vores magt for at medvirke til at cafeteriet kan overleve 

ved bl.a. at eftergive forpagtningsafgiften for 2020 samt 2021. 

 

Vi opfordrer derfor alle klubber om at tænke på at en vellykket og rentabel drift af cafeteriet er 

helt afhængig af at ethvert tiltag der støtter cafeteriet, medvirker til at det kan opretholdes til 

glæde for alle brugerne i det daglige. 

 

Fremtiden  

Nye projekter i 2021 
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Bestyrelsen har besluttet at igangsætte nye projektet i indeværende år: 

 

• I nedluknings perioden her i maj/juni er de gamle klinker i hele foyeren og på trapperne 

blevet udskiftet så indgangspartiet nu fremstår i pæne og lyse farver 

 

• Brandvejen langs de udlejede sidebygninger forventes renoveret i sommeren 

 

 

Alt sammen projekter der løber op i ca. 300.000 kr. og som vi håber kan bidrage til en endnu 

bedre oplevelse af Faxe Hallerne. 

Relationer til Faxe Kommune. 

De formelle relationer til Faxe Kommune er fortsat baseret på:  

 

• Driftsaftaler: 

 

Der har i hele foråret været forhandlinger med Faxe Kommune og der er nu indgået aftale 

om nye driftsaftaler med ikrafttræden pr. 1. jan 2021. 

Den væsentligste ændring fra tidligere, er at det nu er muligt for foreningerne af gennem-

føre større længerevarende aktiviteter i ferieperioderne såfremt Hallerne under hensynta-

gen til ferieafvikling har mulighed herfor. 

 

• Faxe Kommune har en repræsentant i vores bestyrelse der skal tilsikre at driften i de selv-

ejende ligger inden for de afstukne rammer der er aftalt med Faxe Kommune. 

 

Vi er glade for at der er et særdeles godt samarbejde med Faxe Kommune generelt, og i sær-

deleshed mellem kulturforvaltningen og driftsledelsen omkring foreningernes brug af timer. 

Relationer til brugerne  

Det er vores opfattelse at der i det forløbne år, har været en god dialog og et godt samarbejde 

mellem Faxe Hallerne, personalet og vores brugere. Et samarbejde, der sikrer, at foreningerne 

og øvrige brugere oplever at Faxe Hallerne som værende attraktive at anvende.  

Bestyrelsen vil således takke alle foreninger, skoler, og øvrige samarbejdspartnere for et godt 

og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har på baggrund af Corona situationen i det forløbne år afholdt et større antal 

mail-møder samt 3 formelle møder.  

 

Som det fremgår af dagsordenen, er dette mit sidste valgmøde, idet jeg har besluttet, at efter 

16 år må det være tid til at der findes en ny formand. 

Jeg vil gerne takke alle for 16 gode år hvor vi i skiftende bestyrelser igennem årene har for-

mået at gennemføre mange såvel små som store projekter, der hver især har bidraget til at 

Faxe Hallerne lever op til sit ry som en særdeles velfungerende og vedligeholdelsesmæssigt up 

to date institution. 

 

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2020, og over-

lade beretningen til drøftelse.  

 

 

Carsten Boserup  

Bestyrelsesformand. 

Faxe Hallerne S/I 

 


