Bestyrelsens beretning ved repræsentantskabsmødet i KKIC den 1. juni 2021
Indledning
KKIC’s repræsentskabsmøde 2021 bliver afholdt nu med de restriktioner, som er påkrævet i henhold
de udmeldte regler for afholdelse af møder. Vi kan derfor ikke overholde vore vedtægters regler om
tidspunkt for afholdelsen, og det håber vi, at repræsentantskabet kan acceptere.
Året 2020 har været et meget specielt år med kraftig nedgang i aktivitetsniveauet efter regeringens
nedlukning af samfundet i midten af marts måned som følge af coronapandemien.
Den delvise genåbning i midten af juni måned gav håb om en snarlig tilbagevenden til normale
tilstande.
Smitten steg i løbet af efteråret, og fra den 09.12 blev store dele af samfundet igen lukket ned.
Økonomi
Det forløbne regnskabsår var naturligvis præget af det meget lave aktivitetsniveau. Flere af de store
arrangementer måtte aflyses, og det betød en omsætningsnedgang på ca. kr. 600.000 i cafeen.
Dette modsvares i et vist omfang af et mindre vareforbrug, ligesom forbrugsafgifterne i cafeen har
været lavere under nedlukningen.
På trods af det lave aktivitetsniveau er det lykkedes at komme igennem 2020 med et mindre
underskud, som vi vil betegne som tilfredsstillende under de foreliggende omstændigheder.
Underskuddet blev på kr. 15.207.
Det har naturligvis betydet meget for vores økonomi, at Odense Kommune har tildelt os det samme
driftstilskud som året før på trods af, at vores brugere ikke har kunnet komme i vores facilitet, og vi
har naturligvis heller ikke opkrævet gebyrer fra vore brugere i denne periode.
Vores egenkapital udgør pr. 31. december 2020 kr. 511.842. De hensatte midler fra forrige
regnskabsår på kr. 1.050.000 til forbedring og udbygning er anvendt, og der henstår herefter kr.
100.000 til større vedligeholdelsesarbejder og kr. 29.400 til forbedringer af udendørsarealer.
Centerleder Jørgen Mikkelsen vil præsentere et sammendrag af hovedtallene i regnskabet.
Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Der har været 7 medlemmer i bestyrelsen i 2020. Der var ingen ændringer efter
repræsentantskabsmødet i 2019. Konstitueringen resulterede i, at Leif Sigvardt blev formand,
Michael Anker Nielsen blev næstformand, og Anders Wandall Nielsen blev sekretær. Herudover
består bestyrelsen af Erik Moes og Per Thaisen, samt Hanne Hansen som repræsentant for Korup
Idrætsforening, og Bente Hansen som repræsentant for Ubberud Idrætsforening.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af 2020. Et enkelt møde blev aflyst på grund af det
lave aktivitetsniveau.
I begyndelsen af 2020 blev det nye depotrum taget i brug, og lidt senere i 2020 blev det nye
behandlerrum gjort færdig samtidig med, at dør- og gangparti ved Sport og Fitness blev færdiggjort.
Omklædningsrummet fremstår endnu som et råt rum med ubehandlede vægge. VVS- og
elinstallationer er dog forberedt.

Organisationen
Da aktivitetsniveauet faldt så drastisk ved samfundets nedlukning besluttede centerleder og
personale at anvende overskydende tid til indvendig rengøring og vedligeholdelse. Det blev bl.a.
besluttet at gennemføre en omfattende rengøring af utilgængelige steder, som egentlig var tiltænkt
gennemført ved at tilkalde et eksternt firma med det nødvendige udstyr.
Det ville være en betydelig udgift, der herved blev sparet, idet der blev lejet en lift, så det var muligt
for personalet at gøre hovedrent - også på vanskelige steder.
Samtidig blev der anvendt tid til indvendig vedligeholdelse med maling af gangarealer og
omklædningsrum, samt udført andet forefaldende arbejde.
Centerledelsen brugte også tid på at undersøge mulighederne for at få del i de hjælpepakker, som
regeringen åbnede mulighed for at få del i. Til at begynde med forlød det, at det ikke var muligt at
få del i hjælpepakkerne, hvis man modtog mere end 50 % i offentligt tilskud. Samtidig skulle man
være i en økonomisk krise, og det kunne vi på trods af den manglende indtjening ikke påstå, at vi
var.
Da samfundet lukkede ned for anden gang i begyndelsen af december, og da der var uvished om,
hvor længe en nedlukning ville vare, blev det igen aktuelt at undersøge muligheden, og
tilsyneladende er der sket en opblødning, så flere kan søge om kompensation. I KKIC har vi i her i
2021 søgt om lønkompensation efter den anden nedlukning den 9. december 2020.
Samarbejdspartnere i KKIC
Korup Skole
Det gode samarbejde med Korup Skole er fortsat i 2020, selv om der har være perioder, hvor skolen
har været helt eller delvist lukket ned. Skolen har på grund af restriktionerne iværksat
undervisningsnødplaner, som har involveret KKIC, idet nogle klassetrin har brugt vore faciliterer
mere end normalt.
Sport og Fitness
Lejeaftalen med Sport og Fitness har fungeret i hele 2020, selv om centret har været lukket i flere
perioder. Det var heller ikke muligt at gennemføre spinning, og Sport og Fitness valgte derfor at
ophøre med denne aktivitet og sælge spinningcyklerne.
Der har været flere overvejelser om, hvorvidt spinning kan genoptages i et andet regi, men der er
endnu ikke truffet nogen afgørelse herom.
Korup Lokalbliotek
Vores lille lokalbibliotek blev også ramt af den omfattende nedlukning. Der blev i 2020 registreret
21.652 besøgende og 9652 udlån. Det er en nedgang fra 32.123 besøgende og 16.808 udlån i 2019.
Fysio Danmark
Fysio Danmark har ikke været lukket ned i samme omfang som de andre aktiviteter, fordi de
varetager et sundhedsmæssigt område.
Fysio Danmark lejer fortsat et behandlerrum og adgang til træningsmaskiner hos Sport og Fitness,
medens der i 2020 er indgået aftale mellem Fysio Danmark og KKIC om leje af det nye behandlerrum.

Aktiviteter
Det lykkedes at gennemføre nogle få aktiviteter i starten af 2020.
-

Forældreforeningens Korup Cup
Shuffling Boot linedanser træf
Fyn Shakers indefoldboldstævne med spisning
DGI/KIF Gymnastik – fitness TryDay

Resten af forårets arrangementer blev aflyst på grund af Corona, men det lykkedes af afvikle FBU’S
fodboldskole i uge 27.
Efter sommerferien blev det igen muligt at åbne op for brugerne, men det var stadigvæk med en
række restriktioner.
Det lykkedes bl.a. af afholde badmintonkurser og håndboldstævner, men en stor del af
arrangementerne blev aflyst.
Cafeen
Det er især vores café, der har mærket den kraftige nedgang i aktivitetsniveauet. Der var ingen
arrangementer, og produktionen af skolemad blev lukket helt ned i en periode.
Den stille periode blev bl.a. anvendt til forbedring af afløbsforholdene i køkkenet, hvilket har
betydet en væsentlig lettelse i rengøringsarbejdet. Endvidere er der installeret et nyt kassesystem.
Unge skaber Korup
Vi er stadig overordentlig tilfredse med det foreløbige resultat af dette samarbejde mellem Korup
Idrætsforening, Korup Skole og Ung Vest Ungdomsklubben, idet der stadig er et højt aktivitetsniveau
ved multibanen og skaterbanen af såvel elever fra Korup Skole, som af børn og unge fra
lokalområdet.
KKIC vil være klar til at indgå i samarbejde om yderligere projekter.
Investeringer/nyanskaffelser i 2020
I 2020 er der brugt midler til udvendig vedligeholdelse af flisegang langs Sport og Fitness hen mod
parkeringspladsen, ligesom der er sået græs på hjørnet ved brandvejen og udført beplantning langs
det nye depotrum ud mod Præstevej.
Der er i 2020 indkøbt en ny gulvvaskemaskine til kr. 117.000,-. Den kan anvendes i begge haller, da
vi nu har fået en lift, der gør dette muligt. Der er endvidere foretaget udskiftning af alle vandhaner
til berøringsfri aktivering.
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 KKIC ser vi frem til at få normale tilstande, så det pulserende liv i haller, lokalbibliotek og café kan
vende tilbage. Det bekymrer os, at vore brugergrupper i så lang tid har været afskåret fra at dyrke
deres idræt og aktiviteter. Vi savner de store arrangementer som f.eks. Indefodboldstævne og
Gymnastikdagen. Vi vil også meget gerne have Korupløbet tilbage til KKIC i en eller anden form. I år
blev det afviklet som Korup Motion Cannonball KMC på en coronasikker måde i Hole Skov.
Odense Kommunes byråd har vedtaget ”VELFÆRDSPLAN 2030”, som er en 10-årig plan for
optimering af de fysiske rammer for idrætsaktiviteter, modernisering og vedligehold af skoler,
børnehaver, plejehjem m.v.. Der er i alt afsat kr. 1,8 mia., og kommunen ønsker at involvere borgere,
foreninger m.fl. i lokalsamfundene ved etablering af partnerskaber med skolen og repræsentanter
for lokale foreninger og bestyrelser.
Til lokalsamfundene er der afsat kr. 125 mill., og derudover er der afsat kr. 500 mill. til modernisering
og vedligehold af skoler. De nævnte kr. 125 mill. skal gå til udvikling af grønne områder,
idrætsfaciliteter og sikre skoleveje.
Til Korup er der afsat kr. 18,2 mill., hvoraf kr. 15,5 mill. kr. er til Korup Skole, og kr. 2,7 mill. er til
lokalsamfundet.
KKIC vil naturligvis være en aktiv del af partnerskabet, da vi har en stor interesse i at udvikle KKIC,
og herunder især forskønne og udnytte vore udearealer til nye spændende aktiviteter og
idrætsgrene.
Odense Kommune har igennem de senere år haft fokus på, at kommunens idrætsfaciliteter udnyttes
optimalt, og i efteråret 2020 blev der opsat kameraer i begge haller med henblik på at monitere den
faktiske benyttelse af vore faciliteter. Det forventes, at moniteringen vil blive iværksat i 2021, når
de normale forhold vender tilbage.
I KKIC’s 5-års vedligeholdelsesplan for 2021-2025 har vi i 2021 en forventning om ny opstregning på
p-pladsen, nye cafemøbler og en letslibning af trægulvet i hal 1, samt færdiggørelse af
omklædningsrum ved Sport og Fitness.
Vi ser frem til at få glæde af vore forbedrede faciliteter med nyt depotrum, behandlerrum og nyt
receptions- og opholdsområde ved Sport og Fitness.
Afslutning
Tak til vore mange brugergrupper for den tålmodighed og fleksibilitet, der er blevet vist i en
vanskelig tid med lange perioder med nedlukning, og tak til centerleder og personale for
engagementet i det daglige, herunder især tak til personalet for den særlige indsats med rengøring
og vedligeholdelse i nedlukningsperioderne.
Tak til Odense Kommune for økonomisk støtte og tak til vore samarbejdspartnere i centret og i
lokalområdet.

På bestyrelsens vegne
Leif Sigvardt, formand

