Bestyrelsens beretning ved repræsentantskabsmødet i KKIC den 25. august 2020
Indledning
Dette års repræsentantskabsmøde afholdes først nu på grund af de restriktioner, der blev indført,
da landet delvist blev lukket ned i marts måned 2020. Odense kommune anbefalede, at foreninger
og institutioner m.v. udsatte deres årsmøder til senere afholdelse.
Det betyder, at vi ikke har været i stand til at overholde vores vedtægter om, at det årlige
repræsentantskabsmøde skal afholdes ultimo april, men vi har en forventning om, at repræsentantskabet kan godkende den sene afholdelse på grund af omstændighederne.
Det betyder selvfølgelig også, at bestyrelsens beretning hovedsageligt kommer til at handle om
begivenheder, som er sket for lang tid siden, da det er 2019, det drejer sig om.
Året 2019 var et godt år for Korup Kultur- & Idrætscenter. Centret blev udvidet, og der blev foretaget
ændringer i den eksisterende bygning, ligesom adgangsforholdene til gulvet i hal 1 blev væsentligt
forbedret.
Økonomi
Regnskabsåret 2019 udviste et overskud på kr. 537.890,- og det må betegnes som særdeles
tilfredsstillende. Bestyrelsen har besluttet at hensætte kr. 425.000,- af overskuddet til udbygning og
forbedringer, samt kr. 100.000,- til større vedligeholdelsesarbejder. Det betyder, at der pr. 31.
december 2019 henstår kr. 1.050.000,- til forbedring og udbygning. Af dette beløb forventes kr.
975.000,- at blive anvendt til færdiggørelse af den igangværende til- og ombygning.
Vores egenkapital pr. 31. december 2019 udgør kr. 527.048,- eksklusive diverse hensættelser.
Centerleder Jørgen Mikkelsen vil senere redegøre nærmere for hovedtallene i regnskabet.
Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Bestyrelsen har i 2019 bestået af 7 medlemmer, Efter repræsentantskabsmødet i 2019
konstituerede bestyrelsen sig med Leif Sigvardt som formand, Michael Anker Nielsen som
næstformand og Anders Wandall Nielsen som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Erik
Moes, Per Thaisen, Hanne Hansen og Bente Hansen.
Hanne Hansen er fra KIF Håndbold, og hun repræsenterer Korup Idrætsforening i bestyrelsen. Bente
Hansen repræsenterer Ubberud Idrætsforening.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af 2019.
På repræsentantskabsmødet i 2019 kunne vi oplyse om, at Odense Kommunes Bydelspulje i starten
af 2018 havde tildelt KKIC et tilskud på kr. 1.684.754,- til vores projekt om et nyt depotrum, nyt
dørparti ved Sport og Fitness, ekstra omklædningsrum og evt. et ekstra behandlerrum. Med hjælp
fra vores rådgiver, Casa Arkitekter, blev projektet tegnet og sendt i udbud, og det var det lokale
firma, Slukefter Tømrer- og snedkerfirma, der vandt licitationen.
Som det ofte sker med byggeprojekter, viste det sig, at projektet ville blive dyrere end forventet,
og at de midler, som vi oprindeligt havde afsat, ikke ville være tilstrækkelige.
Allerede inden igangsætningen blev det nødvendigt at reducere projektet for at få økonomien til at
hænge sammen, og samtidig hermed måtte vi konstatere, at vi måtte øge vores egenfinansiering.
Vi var derfor nødt til at indgå i en forhandling med bygmesteren for at få udarbejdet et reduceret
tilbud.
Det betød, at 1. sal på det nye depotrum måtte udgå, og at bad- og omklædningsrum samt
behandlerrum ikke ville blive færdiggjort med murerarbejde, VVS-arbejde, elektrikerarbejde og

malerarbejde. Samtidig måtte bestyrelsen acceptere, at en større del af vore hensatte midler måtte
anvendes til egenfinansiering af projektet.
På grund af disse udfordringer blev tidsplanen flere gange revideret. Iflg. den oprindelige tidsplan
skulle projektet afleveret i juni 2019, men denne plan blev siden revideret til aflevering i slutningen
af 2019. Projektet blev dog først helt færdigt medio februar 2020 inkl. behandlerrum, som det
lykkedes at finde finansiering til.
Der blev afholdt rejsegilde på tilbygningen den 8. november 2019, hvor håndværkerne og inviterede
gæster var med til at markere denne milepæl i byggeriet. Der blev serveret grillpølser med tilbehør.
Der var også under byggeriet nogle konstruktionsmæssige udfordringer, som blev løst efter
forhandlinger mellem rådgiver, bygherre og centerleder Jørgen Mikkelsen, som forhandlede på
KKIC’s vegne.
Det nye depotrum blev taget i brug i løbet af december måned 2019. Udenomsarealet færdiggørelse
blev fjernet fra projektet, da det viste sig nødvendigt at foretage den kraftige reduktion.
Færdiggørelsen af det udvendige område måtte vi efterfølgende selv finansiere, herunder også
anlæggelsen af en ny flugtvej fra hal 2 i form af en flisegang fra det nye dørparti langs Sport og
Fitness til den østlige ende af parkeringsområdet. Selv om det ikke helt blev, som vi oprindeligt
havde håbet på, er vi meget tilfredse med den positive effekt, som udvidelsen har betydet for
brugernes og personalets dagligdag.
Samarbejdspartnere i KKIC
Korup Skole
Vi har i 2019 fortsat det gode samarbejde med Korup Skole. Der er en god dialog med skoleledelsen
og lærerne. Skolen har rådighed over Hal 1 på hverdage fra kl. 08.00-15.30, ligesom de også har
rådighed over Hal 2 om fredagen til den udvidede idrætsundervisning for de store klasser.
Sport og Fitness
Lejeaftalen med Sport og Fitness fungerer tilfredsstillende. Medlemstallet i Fitnesscentret er stabilt,
og der er stadig mange pensionister, der besøger centret i formiddagstimerne. Sport og Fitness
afvikler fortsat træningshold i Bevægelsesrummet.
Fitnesscentret ser frem til den kommende ændring af indretningen, som vil give lidt mere plads til
reception og ekstra maskiner.
Korup Lokalbliotek
Der blev i 2019 registreret 32.123 besøg og 16.808 udlån. Sidste år var der 34.000 besøg og 16.000
udlån. Der er grund til at føle sig privilegeret, når vi i vores lille lokalsamfund har vores eget bibliotek.
Fysio Danmark
Fysio Danmark har også i 2019 været en af vore faste brugere. Behandlerrummet ved Sport og
Fitness bliver hyppigt anvendt, ligesom der hver uge afvikles aktiviteter og træning for patienterne,
både i Sport og Fitness og i andre lokaliteter i KKIC.
Fysio Danmark har udtrykt interesse for at leje det nye behandlerrum. Dette vil blive søgt forhandlet
på plads i løbet af 2020.

Aktiviteter
Aktivitetsniveauet i KKIC har været tilfredsstillende i 2019. Udover den ugentlige træning og
turneringskampe på hjemmebane, har der været afholdt mange arrangementer med stor
deltagelse. Det er primært KIF’s mange afdelinger, der har stået for de største arrangementer.
Flere af arrangementerne er tilbagevendende begivenheder, som skaber både liv i KKIC og
omsætning i cafeen. De største er indefodboldstævnet i januar, Fitness Tryday i januar,
gymnastikweekenden i marts, Denmark open i badminton for ungdom i oktober.
OSF og OASK har afviklet afdansningsbal i KKIC i maj, ligesom de har afholdt juletræsfest med ca.
400 deltagere i november.
Der har været afholdt loppemarkeder i marts og oktober, og Aktiv Korup afviklede Hypnose Show i
april, kreativ dag i september, samt halloween show i november.
Som noget nyt blev der i marts måned afholdt et LAN-PARTY med 66 deltagere, og ved den lejlighed
fik vi bekræftet, at vi har et godt netværk i KKIC.
I november blev der afholdt tamilder-udstilling og parkinsondans, julebanko og julefrokost.
Shuffling Boots fra Odense har afholdt linedance-stævner i januar og oktober.
Cafeen
Vores cafe har i 2019 været drevet særdeles tilfredsstillende.
Der har i hele året været afholdt fællesspisninger den første tirsdag i hver måned, hvor der flere
gange har været omkring og over 100 spisende gæster og endda en gang helt op til 170. Der blev
afholdt spisning Mortensaften, hvor der var tilmeldt 81 deltagere.
Et cafe-dialogmøde var planlagt til afholdelse i september, men det måtte aflyses på grund af for få
tilmeldinger.
Det er glædeligt, at flere af vore brugere benytter cafeen til spisning i forbindelse med
sæsonafslutning.
Unge skaber Korup
Dette samarbejde med Korup Idrætsforening, Korup Skole og Ung Vest Ungdomsklubben drejer sig
om driften af multibanen, skaterbanen og parkourbanen.
Der er stadig god benyttelse af området af de unge fra skolen og lokalområdet i øvrigt.
Det viste sig, at målnettede på multibanen ikke kunne holde, og det blev derfor foreslået at erstatte
nettet med et gitter i galvaniseret stål. Denne løsning er nu etableret, og det viser sig, at den indtil
videre kan holde. Kunstgræsbanen og skaterbanen har også krævet vedligeholdelse. Udgifterne
hertil er blevet fordelt i henhold til den indgåede aftale med de andre parter i samarbejdet Unge
skaber Korup.
Investeringer/nyanskaffelser i 2019
Sideløbende med udbygningen har bestyrelsen også arbejdet med indvendige projekter, som bl.a.
handlede om etablering af en lift/elevator i den østlige ende af hal 1. Det har været en udfordring
at finde en leverandør, som kunne levere en lift i den rigtige størrelse og med den fornødne
løftekapacitet.
Endvidere ønskede vi at forbedre adgangsforholdene til gulvet i hal 1 fra mellemgangen, hvor den
smalle trappe ved det gamle dommerbord blev gjort betydeligt bredere, mere sikker og mere
brugervenlig.

Vi har modtaget støtte fra Odense Kommunes 2:1 pulje, og da begge projekter samtidig har været
med til at forbedre den fysiske tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, ansøgte vi
også Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om støtte fra tilgængelighedspuljen, og vi fik bevilget kr.
70.679,- til de 2 projekter, der kostede kr. 376.146,-, hvoraf vores egenfinansiering beløb sig til kr.
103.192,-.
Gulvet i hal 1 er blevet slebet, lakeret og nyopstreget. Det kostede ca. kr. 250.000,-, hvoraf kr.
225.000,- af de hensatte midler til forbedringer blev anvendt. Det forventes herefter, at det vil
kunne holde i nogle år, men det vil næppe kunne slibes igen.
Korup Idrætsforening og KKIC har indkøbt og opstillet 2 vitrineskabe til pokaler, som nu står i
mellemgangen fra hal 1 til hal 2. KIF har bidraget med kr. 9.706,25, som var det beløb, der resterede
af bevillingen fra byggefonden, og KKIC har bidraget med kr. 3.100,31. Det har bevirket, at
idrætsforeningens pokaler m.v. nu bliver præsenteret på flotteste vis.
KKIC’s vision
I KKIC vil vi fortsætte med at leve op til de forpligtelser, som vi har påtaget os i forbindelse med
Indgåelse af driftsaftalen med Odense Kommune. Det betyder, at vi skal være åbne for alle, både
organiserede og uorganiserede, der gerne vil være aktive på det kulturelle, åndelige og idrætslige
område. Alle skal føle sig velkomne, og centerledelsen skal være imødekommende og oplysende
om, hvad der foregår ved en aktiv formidling.
Fremtiden
I 2020 vil det nye depotrum og ombygningen være blevet en integreret del af KKIC. Det nye dørparti
ved Sport og Fitness og det nye behandlerrum vil være taget i brug, ligesom Sport og Fitness vil have
indrettet ny reception og opstillet flere maskiner til glæde for brugerne. Vi vil også arbejde på at
finde finansiering til at gøre det ekstra bad- og omklædningsrum ved Sport og Fitness færdigt.
I vores vedligeholdelsesplan for 2019 – 2024 har vi i 2020 en forventning om at anvende midler til
ny opstregning på P-pladsen, nye cafemøbler og ny madras i springgraven. Det er en plan, som
bestyrelsen hele tiden vurderer.
Vi vil også i fremtiden have fokus på at udvikle vores egne arrangementer, og vi vil bl.a. gerne forsøge
at gentage succesen med at afvikle et LAN-PARTY, ligesom vi vil bestræbe os på at opnå en større
tilslutning til vores julefrokost, og i øvrigt vil vi være åbne for etablering af nye aktiviteter i
samarbejde med vore brugere.
På grund af Coronasituationen i 2020 blev KKIC også ramt af nedlukning. Fra medio marts til primo
juni 2020 var der ingen aktiviteter i KKIC. Alle store arrangementer blev aflyst, og det betød
naturligvis en stor nedgang i omsætningen. Vi ser dog positivt på fremtiden, da vi fortsat har en sund
økonomi, og Odense Kommune udbetaler stadig det fulde driftstilskud.
Afslutning
Tak til vore mange brugergrupper for den fleksibilitet, der udvises, når tider i hallerne skal fordeles,
og tak til centerleder og personale for engagementet i det daglige, og tak til de frivillige, der kommer
og hjælper til, når det er nødvendigt. Tak til Odense Kommune for økonomisk støtte og tak til vore
samarbejdspartnere i centret og i lokalområdet.

På bestyrelsens vegne
Leif Sigvardt, formand

