Bestyrelsens beretning ved repræsentantsskabsmødet i KKIC den 19. april 2016
2015 har været et godt år for Korup Kultur- & Idrætscenter. Vi kommer ud af regnskabsåret med
et tilfredsstillende resultat, og vi kan se tilbage på et år, hvor der har været et stigende
aktivitetsniveau i hallerne, heriblandt flere nye aktiviteter. Der har været medlemsfremgang for
vores lejere, Sport og Fitness, ligesom antallet af besøg i biblioteket og udlån derfra har været
stort.
KKIC har nu gennemført den anden regnskabsperiode. Den første periode var på 16 måneder,
men denne gang er der tale om et regulært regnskabsår på 12 måneder, og dermed vil det være
mere sammenligneligt i forhold til de kommende år.
Centerleder Jørgen Mikkelsen vil senere fremlægge regnskabet og herunder også komme ind på
økonomien omkring cafedriften samt budgettet for 2016. Jeg vil blot på bestyrelsens vegne
udtrykke stor tilfredshed med resultatet, idet vi også i det andet regnskabsår kommer ud med et
tilfredsstillende overskud og dermed konsoliderer vi vores økonomi, så vi kan gå fremtiden i møde
med en fornuftig egenkapital efter 28 måneder i drift.
Bestyrelsen har i hele regnskabsåret bestået af 7 medlemmer. Jeg har været formand, Michael
Anker Nielsen har været næstformand og Anders Wandall Nielsen har været sekretær. Herudover
har bestyrelsen bestået af Holger Anderskov, Erik Moes, Per Theisen og Ove Nelleman. Ove er
udpeget af Ubberud IF. Der har i løbet af 2015 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Det er bestyrelsens opfattelse, at KKIC også i det andet regnskabsår har levet op til de formål,
visioner og mål, som blev udstukket i forbindelse med projekteringen, planlægningen og
bygningen af centret. Vi har fortsat en fornuftig driftsaftale med Odense Kommune, således at det
økonomiske fundament er sikret.
Sammen med vore samarbejdspartnere i KKIC, Korup Bibliotek, Sport og Fitness og Odense
Fysioterapi har vi i slutningen af 2015 husstandsomdelt en folder i Korup og omegn for at gøre det
kendt for alle i området, hvad der findes af muligheder i vores center. (Der ligger nogle foldere her
i lokalet, som I gerne må tage et eksemplar af)
Bestyrelsen har hele tiden fokus på at forbedre lokaliteterne til glæde for vores faste
brugergrupper og borgerne i Korup. Korup skole og Korup Idrætsforenings forskellige afdelinger er
fortsat de største brugergrupper, men herudover har vi andre brugergrupper, der i stigende grad
har benyttet centret.
I 2015 har vi bl.a. haft besøg af Lundhave IF, der afviklede et hockeyarrangement for
udviklingshæmmede over 3 dage, Odense Sportsdanserforening har afholdt afdansningsbal og et
turneringsstævne i Latindans, fodboldafdelingens forældreforening har afviklet deres årlige
indefodboldstævne, og der har været afviklet Danmark Open i Badminton for ungdom. KIF’s
gymnastikafdeling har været meget aktiv, og har bl.a. afholdt Linedance-træf og deres egen
gymnastikdag samt DGI’s forårsopvisning. Danseklubben ”Kom og dans” har afholdt flere
arrangementer i bevægelsesrummet og i hal 1, og Motionsløbeafdelingen har også i 2015 afholdt
Korupløbet med mange hundrede deltagere.
Herudover har vi afholdt Tamilderudstilling, vinsmagning og ølsmagning, ligesom der til stadighed
er skiftende kunstudstillinger i foyeren.

Der har også i 2015 været afholdt 2 Second Hand-markeder i centret. Det er arrangeret af Aktiv
Korup, og herudover har Aktiv Korup i samarbejde med Korup Ubberud Aftenskole og KKIC
arrangeret flere foredrag, heriblandt et musikalsk foredrag med Anne Dorte Michelsen, ligesom
der har været udstilling af maler- og tegneholdets arbejder.
I 2015 har KKIC været en aktiv deltager i samarbejdet Unge skaber Korup, der herudover består af
Korup Skole, Korup Idrætsforening, Ung Vest ungdomsklubben, Korupklubben og spejderne på
Tyrsbjergvej. Det er det samarbejde, der har etableret bevægelsesbanen og multibanen, og det
store projekt i 2015 har været anlæggelsen af Korup Streetpark bestående af en skaterbane og en
parkourbane. KKIC har naturligvis en stor interesse i at være med, når der skal anlægges udendørs
aktiviteter, som vil betyde en udvidelse af udbuddet af aktiviteter i det område, hvor vi er
beliggende. Det vil betyde nye brugere og gæster i centret. Første del af streetparken er taget i
brug, idet skaterbanen blev færdig lige før jul, og den er blevet godt modtaget af brugerne.
Parkourbanen forventes færdig i løbet af maj måned, således at der kan være en samlet indvielse
af Korup Streetpark den 21. maj 2016 kl. 10.00, hvor der bagefter vil blive arrangeret
Gadeidrættens Dag med aktiviteter i streetparken, multibanen, bevægelsesbanen og på
parkeringspladsen.
Cafeen har også i 2015 været et vigtigt samlingspunkt for brugerne. Mange brugere afslutter
dagens eller aftenens aktiviteter med at mødes i et fællesskab i cafeen, der gør sit bedste for at
leve op til brugernes ønsker, både med hensyn til indretningen og udbuddet af varer. Der er blevet
opsat blomsterkummer som rumadskillelser, og der har været forsøg med fransk hotdog og sunde
pommes frites. I bestyrelsen lægger vi stor vægt på cafeens rolle som samlingspunkt, så for os er
det ikke det væsentligste at have et stort overskud. I 2015 er der kommet kaffeautomat, så det er
muligt at købe kaffe og andre varme drikkevarer, selv om cafeen er lukket. Det er også blevet
muligt at betale med mobile pay. Det oprettede cafeudvalg med repræsentanter fra
brugergrupperne mødes efter behov.
I slutningen af 2015 opsagde den cafeansvarlige sin stilling, og det betød, at vi stod i en situation,
hvor vi skulle igennem proceduren med at ansætte en ny cafeansvarlig. Vi stod foran flere store
arrangementer i december måned, og vi ønskede ikke at forcere proceduren, så derfor valgte vi at
opslå en vikarstilling som cafemedarbejder. Der meldte sig flere kvalificerede ansøgere, og valget
faldt på Hanne With, som foreløbig blev ansat i 2 måneder.
Vi opslog derefter en stilling som ny cafeansvarlig, og der kom mange ansøgninger til stillingen.
Der blev indkaldt 4 til samtale, og vi valgte Rikke Lyneborg, der kommer fra en stilling som cafe- og
køkkenchef i Midtfyns Fritidscenter, hvor hun havde været i 10 år. Rikke var i gang med en
uddannelse som ernæringsassistent, og hun kunne derfor først starte den 8. februar 2016.
Heldigvis kunne Hanne With forlænge sin vikaransættelse, indtil Rikke kunne starte.
Skolemaden er stadigvæk et betydningsfuldt bidrag til omsætningen. En fællesspisning med
andesteg Mortensaften var en stor succes, idet vi måtte melde udsolgt efter 48 bestillinger.
Medarbejderne i cafeen består udover den cafeansvarlige lejlighedsvis af KKIC’s øvrige faste
medarbejdere og nogle unge, der primært passer cafeen om aftenen og hjælper ved større
arrangementer. Herudover er der heldigvis et korps af frivillige fra Korup, som yder en meget stor

indsats, når der er behov herfor. Uden dem ville det være svært at få det hele til at hænge
sammen.
Der er foretaget flere investeringer i løbet af 2015, såvel med hensyn til den almindelige
vedligeholdelse og for så vidt muligt at opfylde de ønsker, som brugerne har.
Her kan nævnes
-

renovering af vestlige gavl på hal 1 med tilskud fra Odense Kommune
renovering af omklædningsrum 4 og 5 med tilskud fra KIF’s byggefond på kr. 100.000,nyt ventilationsanlæg i hal 1, der betyder en væsentlig reduktion af energiudgifter
solafskærming ved bevægelsesrummet
kaffeautomat i foyer og kaffemaskine i cafeen med tilskud fra KIF’s byggefond
drikkevandsautomat med tilskud fra KIF’s byggefond
nye sammenklappelige borde (nu har vi 80 borde)

Korup Lokalbibliotek har i 2015 haft i alt 55.542 besøg, mod 51.519 i 2014. Det er en stigning på
7,2 %. Antallet af udlån har været lidt faldende, idet der i 2015 var 19.831 udlån. Her var der i 2014
i alt 20.846, d.v.s. der har været et lille fald på 4,8 % i antallet af udlån. Antallet af besøg svarer til,
at der kommer ca. 170 personer i gennemsnit på biblioteket på hver åbningsdag.
I hele 2015 har der været borgerservice hver torsdag fra kl. 10.00-14.00. Der har i 2015 været
åbent 39 torsdage, og der har været 162 besøg, hvilket svarer til 4,1 besøg i gennemsnit på
åbningsdag. Det er hovedsageligt pensionister, der kommer for at få hjælp til oprettelse af nem-id
og skattespørgsmål. Der er ikke aktuelle planer om at nedlægge borgerservice i Korup.
Sport og Fitness har haft fremgang i medlemstallet. Der er i 2015 etableret et tilsvarende center i
Ubberud Kultur- og bevægelseshus, og medlemsregistreringen af disse 2 centre registreres samlet.
Der er i alt 694 medlemmer, hvoraf ca. 100 er medlemmer i afdelingen i Ubberud. Ved udgangen
af 2014 var der 561 medlemmer i Korup.
Abonnementsprisen er fortsat på kr. 199,- pr. måned, og aftalen om reduktion af abonnementet
gælder nu for medlemmer af Korup Idrætsforening, Aktiv Korup og Ubberud Idrætsforening.
Antallet af medlemmer fra disse 3 foreninger, som samtidig har abonnement i Sport og Fitness er
nu på 213, d.v.s. der mangler 37 medlemmer, inden der kan ske reduktion af abonnementet.
Odense Fysioterapi i Fitnesscentret har fortsat åbent 2 gange om ugen.
Fremtiden:
I bestyrelsen ser vi fremtiden i møde med optimisme. Vi er dog bevidste om, at vi fortsat skal have
fokus på at være forberedt på at leve op til de nye krav, der stilles til idrætshaller i dag, både med
hensyn til nye idrætsvaner og brugergrupper og forandringer i brugsmønstre og trangen til også at
flytte aktiviteter udendørs. Det stiller nye krav til udformning af vores faciliteter.
Vi er parate til at tage imod nye brugergrupper med nye ideer og forslag til, hvilke muligheder der
skal være indenfor kultur, fritid og idræt.
I 2016 er der i 2 weekender planlagt kommercielle loppemarkeder med omkring 200 stande.

Samtidig kan vi med tilfredshed konstatere, at flere traditionelle aktiviteter også finder vej til KKIC.
I 2017 skal der bl.a. afholdes en udstilling for racekatte, og vi forventer også at få besøg af Dansk
Tamilerforening igen, og mange andre af de kendte aktiviteter er på ny booket til afvikling i KKIC.
Der blev ikke afviklet Korup Linedanser-træf i 2016, men i 2017 bliver det genoptaget med
”Shufflin’ boots” fra Odense som arrangører.
Den positive kapitaludvikling har også bevirket, at tanker omkring forbedring og udvikling af
centret er opstået. Vi er meget tilfredse med det center, som vi har fået her i Korup, men
centerledelsen er bevidste om, at der kan gøres noget for at forbedre og udvikle centret. Dette vil
naturligvis ske i samarbejde med brugerne. Vi har ikke foretaget nogen prioritering af, hvad der
trænger sig mest på, men blandt ønskerne kan nævnes:
-

redskabsrum/depotrum
møde- og selskabslokaler
toiletter ved foyer
personalerum
udvidelse ved fitness med reception, gang og omklædningsrum
flere udendørs aktivitets- og træningsfaciliteter
generel renovering indvendig af hal 1.

I regnskabet er der under resultatdisponering afsat kr. 175.000,- til udvikling og forbedring af
centret.
I cafeen vil vi fremover have fokus på at udvikle og forbedre driften i samarbejde med brugerne,
og der vil stadig være fokus på det sunde valg. Der vil blive flere fællesspisninger og mulighed for
at købe dagens ret. Vi forventer os meget af samarbejdet med den nye cafeansvarlige, der
bidrager med sine erfaringer fra sin tidligere arbejdsplads. Der har i 2016 været afviklet
børnefødselsdage med stor succes, og det vil vi fortsætte med. Bestyrelsen har tillige planer om at
afholde en stor lokal julefrokost med deltagelse af lokale firmaer, lokale foreninger og andre
interesserede. Her håber vi på opbakning fra vores brugergrupper.
Til slut skal der fra bestyrelsens side rettes en tak til centerlederen og personalet i centret for godt
samarbejde i 2015. Tak for jeres store og loyale arbejdsindsats, hvor I ofte bliver nødt til at være
omstillingsparate og fleksible. Tak til alle de frivillige, der yder et værdifuldt bidrag til de mange
arbejdsopgaver. Tak til Odense Kommune for økonomisk støtte og rådgivning, og tak til alle
brugerne for godt samarbejde ved både store og små arrangementer.

