Bestyrelsens beretning
KKIC har nu været i drift i næsten 20 måneder. Bestyrelsens beretning omhandler perioden fra
sidste repræsentantskabsmøde den 26.11.2013 og frem til i dag, d.v.s. 17 måneder. Regnskabet,
som vil blive fremlagt senere af centerleder Jørgen Mikkelsen omhandler det 1. regnskabsår, der
går fra 01.09.2013 til 31.12.2014, d.v.s. 16 måneder. Jørgen Mikkelsen vil herunder også komme
ind på økonomien vedr. cafedriften.
Efter det sidste repræsentantskabsmøde i november 2013 konstituerede bestyrelsen sig med
Stephan Skov som formand, Michael Anker som næstformand og jeg som sekretær. I marts 2014
meddelte Stephan Skov, at han ønskede at trække sig tilbage fra formandsposten, og bestyrelsen
foretog derfor en ny konstituering, der resulterede i, at jeg blev formand, Michael Anker blev
næstformand og Anders Wandall Nielsen blev sekretær. Herudover består bestyrelsen af Holger
Anderskov, Erik Moes, Stephan Skov, Per Theisen og Ove Nellemann, der er udpeget af Ubberud
IF.
Bestyrelsen har således været fuldtallig i hele perioden, idet vi jfr. vedtægterne skal være mellem
5 og 8 medlemmer. Siden sidste repræsentantskabsmøde har der været afholdt i alt 12
bestyrelsesmøder. I 2014 var der 8 møder.
Det er glædeligt på bestyrelsens vegne at kunne aflægge en positiv beretning om den første
periode, hvor centret har været i konstant drift. Vi mener, at vi har etableret os i lokalsamfundet
som det midtpunkt for idræt, kultur, fritid og socialt samvær, der var det erklærede formål og
visionen for Korup Kultur- & Idrætscenter. Det er vores opfattelse, at vi med de faciliteter centret
tilbyder, har stor betydning for såvel de faste korupborgere, som for de unge børnefamilier eller
andre, der påtænker at flytte til Korup.
Driftsaftalen med Odense Kommune sikrer os det økonomiske fundament, men det var ikke uden
en vis spænding, vi i bestyrelsen overtog driften af det nye center med 2 haller, bevægelsesrum,
cafe, bibliotek og fitnesscenter. Kunne økonomien hænge sammen?
Vi havde i bestyrelsen store overvejelser om cafedriften. Ved at se på, hvordan det gik andre
steder var vi klar over, at forpagtere rundt omkring havde meget svært ved at få det til at løbe
rundt. Vi valgte at drive cafeen selv og ansatte derfor en cafeansvarlig, som samtidig skulle påtage
sig andre opgaver i centret. Vi besluttede tillige, at vi ville køre efter den sunde linie, og det har
giver os nogle udfordringer, idet det traditionelle cafeteriaudbud som pølser, pommes frites o.l.
efterspørges af nogle, men vi har også oplevet at vores cafe har fået stor ros for sit varesortiment
fra udefrakommende foreninger, der sætter pris på vores udbud i forhold til det, der kan fås i
andre haller.
Da vi reelt startede uden en egenkapital i ryggen, skulle vi meget gerne komme ud af det første
regnskabsår med et overskud, og samtidig var det vigtigt at opbygge en egenkapital for at kunne
klare den almindelige drift og den fremtidige udvikling. Det er lykkedes ved en stram
økonomistyring, og der er grund til at fremhæve den økonomiske ansvarlighed, der er udvist af
bestyrelsen og ikke mindst fra centerlederens side.
Ikke alene kommer vi ud af det 1. regnskabsår med et meget tilfredsstillende resultat. Der er også
foretaget investeringer og renoveringer, som enten er sket ved egenfinansiering eller ved tilskud

fra Odense Kommune eller ved tilskud fra Korup Idrætsforenings byggefond. Brugerne har haft
nogle ønsker vedr. indretning og nyt materiel, som langt hen ad vejen er blevet opfyldt. Ikke alt er
blevet effektueret endnu, men vi håber på forståelse for prioriteringen.
Den driftsaftale vi indgik med Odense Kommune blev først endelig underskrevet af kommunen og
KKIC i december måned 2014. Det skyldtes, at aftalen om vedligeholdelse, herunder
vintervedligeholdelse af tilkørselsvej, parkeringsplads og fortove ved KKIC af ukendte årsager
internt i kommunen var længe undervejs, men nu er vi blevet tildelt et fast årligt beløb til dette
formål.
Personalet har både i 2014 og 2015 været belastet af, at der jævnligt bliver konstateret fejl og
mangler ved byggeriet. Der har bl.a. været problemer med hoveddøren, vandindtrængning i
ventilationssystemet og i hal 2 var nogle bærende jernbjælker ikke fastspændt.
Odense Kommune har – forståeligt nok – en forventning om, at de selvejende haller og dermed
KKIC, bliver brugt så optimalt som muligt. I efteråret 2014 gennemførte Odense Kommune en
kapacitetsanalyse i de selvejende haller for at få belyst, hvor meget hallerne bliver benyttet.
Målingen i vores 2 haller foregik i ugerne 40 og 41 ved opsætning af termiske kameraer, og det er
der så kommet en rapport ud af. Vi var ikke helt tilfredse med måleperioden, idet det skete i et
tidsrum, hvor hverken indendørs fodbold eller tennis havde påbegyndt deres vintersæson.
Måleresultaterne er sendt til os i februar 2015, og den 13. april 2015 holdt vi et møde med Odense
Kommunes afdeling for Fritid og Eliteidræt.
Vi fik indledningsvis at vide, ar resultatet af målingen er tænkt anvendt som et dialogværktøj
mellem Fritid og Eliteidræt og hallerne. Målingen viser, at benyttelsen af hallerne er størst
omkring ”prime time”, d.v.s. først på aftenen, medens den er mindre i de sene aftentimer. Det
vidste vi godt i forvejen, og vi fremhævede under mødet, at det er meget svært at ændre
brugernes vaner. Odense Kommune er klar over, at det kan være en svær balance at rette op på
dette forhold, idet det er meget vigtigt at bevare de frivilliges engagement. Der er ikke tale om –
på nuværende tidspunkt – at skære i vores tilskud. Det blev på mødet drøftet om KKIC skal være
initiativtager til at iværksætte nye aktiviteter – evt. i samarbejde med brugerne, eller skal der
gøres forsøg på at tiltrække nye idrætsgrene? Odense Kommune tillægger målingerne stor værdi,
selv om de reelt intet fortæller om, hvad der ellers foregår i KKIC. Det er dog vores opfattelse, at
kommunen i fremtiden – under henvisning til de store tilskud hallerne får – vil stille større og
større krav til udnyttelsesgraden.
Vi er klar over, at der er perioder, der godt kunne udnyttes bedre, men vi synes faktisk, at der
generelt set er et højt aktivitetsniveau i centret.
Korup Idrætsforenings gymnastikafdeling har både i 2014 og 2015 været arrangør af DGI’s
forårsopvisning. Et arrangement der kræver meget planlægning og mange ressourcer, men det er
et arrangement, som vi er glade for, idet KKIC derved bliver eksponeret over hele Fyn.
En anden tilbagevendende begivenhed er Denmark Open i Badminton for ungdom. Det bliver
afviklet i efterårsferien, og KKIC har modtaget stor ros fra arrangørerne for vores håndtering af
dette stævne.

I løbet af 2014 har der derudover været mange andre store arrangementer, som har udfordret
centrets faciliteter, men som er blevet gennemført til arrangørernes og deltagernes fulde
tilfredshed. Det skyldes først og fremmest god planlægning og afvikling fra arrangørernes side,
men samtidig får centret mulighed for at vise sin kapacitet. Det drejer sig om arrangementer som
Forældreforeningens indefodboldstævne, Gymnastikafdelingens Linedancertræf og Gymnastikdag,
Motionsløbeafdelingens Korup Halvmarathon, Sportsdanserstævnet og Hockeystævnet arrangeret
af Lundhave Idrætsforening.
Ved disse store arrangementer bliver der trukket på centrets ressourcer i forhold til klargøring,
cafeens udbud og åbningstid og dermed til indkøb, personaleforbrug, energiforbrug m.v., men når
det er vores egne brugere, der afvikler arrangementerne vil leje af faciliteterne være til de lave
kommunale takster. I enkelte tilfælde vil KKIC fravige denne regel, og det gælder ved de
arrangementer, hvor vores faste brugere er praktiske arrangører for eksterne foreninger og
organisationer, og hvor der opkræves entre eller deltagerbetaling. Her mener vi i KKIC ikke, at det
vil være rimeligt at afregne efter de lave kommunale takster, og vi lægger op til, at lejen fastsættes
efter nærmere aftale i disse tilfælde.
Herudover har KKIC 2 gange i løbet af 2014 udlejet hal 2 og bevægelsesrummet til Second Hand
Marked arrangeret af Aktiv Korup, hvis aktiviteter også har sat sit præg på udsmykningen i vores
Foyer, hvor foreningens malerhold nu er i gang med udstilling nr. 2, ligesom malerholdets
underviser og en af eleverne har haft udstillinger. Foreningen har også arrangeret spændende
foredrag med bl.a. Per Larsen, hvor Korup Ubberud Aftenskole og KKIC var medarrangører.
Herudover har der været foredrag om cykelture på damecykel til såvel Nordkap som Gibraltar, og
der er nye arrangementer i støbeskeen.
Som det fremgår afvikles der en bred vifte af forskellige arrangementer udover de aktiviteter, som
de faste brugergrupper gennemfører i det daglige. KKIC har også selv haft kontakt med kunstnere,
der gerne vil benytte centret til at udstille deres produktioner. Vi har forsøgt os med vinsmagning
og fællesspisning.
Korup Lokalbibliotek er en stor succes. Jeg har indhentet nogle statistiske oplysninger, der viser, at
besøgstallet i 2014 var på i alt 51.519 besøg, der svarer til det antal personer, der er gået ind ad
døren. Det samlede udlånstal for 2014 er 20.846. Besøgstallet for de 3 første måneder af 2015 er
på 22.532, og i forhold til de 3 første måneder af 2014 er der tale om en stigning på 57%, så der
kommer altså mange mennesker i KKIC.
Borgerservice Mini om torsdagen fra kl. 10-14 åbnede den 7. August 2014, og der har i de første
33 uger været 219 besøg – mest i starten, da borgere skulle have digital postkasse eller frasige sig
den. Det svarer til 6,6 besøg pr. gang i gennemsnit. Personalet er tilfredse med antallet og glæder
sig over at have god tid til at betjene kunderne.
Sport og Fitness har lejet sig ind i KKIC og drives på kommercielle vilkår, og KKIC har således intet
med driften at gøre. Medlemstallet i Fitnesscentret er nu oppe på 561 medlemmer. En del af
medlemmerne kommer fra Korup Idrætsforening og Aktiv Korup, og der er indgået en aftale med
Sport og Fitness, så det bliver registreret, hvor mange af medlemmerne i Fitnesscentret, der
kommer fra disse 2 foreninger. Når tallet runder 250, vil kontingentet blive reguleret i
nedadgående retning. Tallet herfor er p.t. på 176, så der er et stykke vej endnu, men det betyder,

at der er mange, som enten er blevet mere fysisk aktive, eller som er begyndt at være fysisk aktive
efter KKIC’s etablering. Selv om vi ved, at brugerne af Fitnesscentret ikke i særlig høj grad benytter
sig af centrets øvrige faciliteter, giver det alligevel liv i centret, og nogle af dem vil få øjnene op for,
hvad der i øvrigt foregår i centret. Fitnesscentret har også indgået aftale med Ældresagen, der
tilbyder rabat til medlemmer, som benytter Fitnesscentret, og det har foreløbig 48 benyttet sig af.
Odense Fysioterapi v/Per Mesing har etableret en lille satelitklinik i tilknytning til Fitnesscentret.
Han modtager patienter til behandling 2 dage om ugen, og han vil muligvis udvide det til 3 dage
om ugen.
Fremtiden:
KKIC er naturligvis udfordret af tilsvarende centre og dermed i konkurrence med andre om at
tiltrække arrangementer af forskellig karakter. Det kræver netværk og gode kontakter og ikke
mindst kræver det, at KKIC oparbejder et godt omdømme, så de forskellige organisationer og
foreninger gerne kommer igen. Vi er overbeviste om, at vi på områder som beliggenhed, faciliteter
og cafemuligheder er i stand til at konkurrere med andre centre, selv om nogle arrangører er
meget traditionsbundne, når årlige begivenheder skal planlægges.
Vi er åbne for alle typer af arrangementer. I 2015 har vi bl.a. indgået en aftale med Dansk Tamilder
Klub, der afholder en udstilling i KKIC den 5. september.
KKIC vil fremover have fokus på at fastholde de arrangementer, som allerede nu har været afviklet
med succes i vores center. Vi vil naturligvis samtidig have for øje, at det er vigtigt at tiltrække nye
aktiviteter, og i den forbindelse skal det understreges, at det ikke er noget, som centrets ledelse
kan gøre uden hjælp fra brugergrupperne, så udmeldingen fra bestyrelsen skal være, at vi altid er
åbne for en dialog om et nyt spændende arrangement. Sammen med de faste brugere har vi en
fælles interesse – og vel også et ansvar – for at KKIC skal udvikle sig til gavn for hele lokalområdet.
De faste brugere stiller store krav til faciliteterne, og vores fremtidsplaner går bl.a. i retning af at
sikre en så god økonomi, at der vil blive mulighed for udvidelse med mere depotplads og flere
mødelokaler.
KKIC vil også fastholde og være en aktiv medspiller i samarbejdet ”Unge skaber Korup”, der udover
KKIC består af KIF, Korup Skole, Ung Vest, Korup klubben og spejderne på Tyrsbjerg. Dette
samarbejde har med hjælp fra Odense Kommunes forstadspulje allerede givet området en
Bevægelsesbane og en Multibane. Vi er nu netop gået i gang med at realisere projekt ”Streetpark
Korup”, idet forstadspuljen har tildelt projektet kr. 600.000,- takket være KIF’s afdøde
hovedformand Kristian Vedel, der som et af sine sidste initiativer søgte om kommunal støtte til
dette projekt.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i den forløbne periode. Tak til personalet i centret og tak
til alle de frivillige, der yder et værdifuldt bidrag til mange arbejdsopgaver. Det ligger os meget på
sinde, at I bliver klar over, hvor stor pris vi sætter på jeres hjælp. Tak til Odense Kommune for
økonomisk støtte og rådgivning. Tak til alle brugerne for godt samarbejde ved såvel små som store
arrangementer.

