
 
 

Dagsordenen er udarbejdet i samarbejde med vores lokale repræsentanter i Ryslinge Hallernes repræsentantskab og Gislev Lokalråd – Louise Hjortsø 
og AP er aftenens ordstyrere. 

er netop du med til at bestemme! 

REFERAT 
 

Borgermøde i GISLEVhallen tirsdag den 29. november 2016 kl. 19  
 
 
 

1. Velkomst og aftenens program (AP) 
Ca. deltagerantal: 120 
Ryslingehallerne appeller til de 3 lokalråd i Ryslinge, Kværndrup og Gislev, at gå til borgerne 
om fremtiden for de 3 haller. 
 
Deltageroplæg v/Maja Kvist, Max Ravn, Heide Munk og AP Andersen 
AP lægger op til, at alle ideer skal frem, med hensyntagen til den gode tone og respekt for 
hinanden. 
 

o Ordstyrer (Louise Hjortsø / AP) 
o Referent (Kirsten Pedersen) 

 
2. Kort historisk oprids af situationen hertil d.d. (Klaus J.) 

Oplæg fra Klaus Jørgensen, formand for Ryslinge hallerne (selvejende institution). 
Der har gennem tiden altid været dårlig økonomi gennem tiden, med masser af besparelser, 
hvilket har medvirket til at hallerne har medvirket til overlevelse. 
Kommunen beregner årligt 120.000 kr. til vedligehold til hver hal, der er reelt brugt 60-
80.000, dette giver stor slitage og manglende vedligehold. Der har også været en sparerunde 
blandt personalet – handyman sørger nu for udendørs vedligehold. I 2015 blev den nye 
halmodel vedtaget, der skal spares 1,8 mio. Der kan ikke skæres mere på samtlige udgifter. 
Der er beregnet, at likviditeten vil slippe op i efteråret 2017, hvis andet ikke sker. Vil gerne 
have nye initiativer, for at undgå konkurs.  
Landet på Midtfyn har haft en konsulent og en uvildig arbejdsgruppe inde, for at se på halsi-
tuationen. Alle forsommerens Borgermøder viser stemning for en opsplitning af Ryslinge Hal-
lerne. 
Repræsentantskabsmøde beder de 3 lokalområder om at finde løsninger. 
Ryslingehallerne ønsker haller der fungerer for områderne. Tænk nyskabende initiativer, der 
giver penge i kassen.  Der skal findes løsninger i alle 3 haller, for at opsplitning kan blive en 
realitet. Kværndrup er langt i deres arbejde. Ryslinge er udfordret.  
3 gange så mange deltagere til mødet i Gislev som andre byer. 
 

3. Kort økonomisk oversigt / opsplittet budget / præmisser (Lars F.) 
Ryslinge Hallernes bestyrelses anbefaling med 100.000 kr. ekstra  



 
 

pr. hal årligt, som bør indtjenes, for at sikre driften. 
Oplæg fra Lars Fredslund: 
Gennemgang af økonomi gennem tiden. Indtægterne er faldne  
Ejendommens driftsomk. er stigende. Stor gæld til kreditforening betales af kommunen. 
Restgæld skal hallerne selv stå for. Forventet gæld ved opsplitning. ??? Økonomisk usikker-
hed omkring personale og opsigelse. 
Spørgsmål omkring kassekredit fra borgermødet: Halbestyrelsen skal efter nærværende 
møde videre til kreditorer mv. omkring løsning af kort gæld. Stor forventning til kommende 
arbejdsgruppe. 

 
 
 
4.  Fremtidens Gislev Hal? 

a) Hallens betydning for lokalsamfundet set ud fra 4 perspektiver : 
 Gislev Idræts Forening (Heide) 
 Midtfyns Fritidscenter (Fmd. Max Ravn) 
 Gislev Friskole (Maja Kvist /Louise Hjortsø) 
 En næsten alm. borger (AP) 

 
- Idrætsforening – Heide: 

Flere hårde år, hvor kommunen har presset på med ønsket om øget aktivitet.  
Beskrivelse af foreningens opbygning. Flere nye aktiviteter er kommet til gennem 
tiden, og ønskes flere aktiviteter, gerne events, der giver entre. Borgerbibliotek er 
på vej, giver liv i hallen. Ca. 1/3 af byens borgere, er medlem af idrætsforeningen. 
Håber på flere ”ildsjæle” der kan byde ind med flere aktiviteter. 
Idrætsforeningen er gearet til fremtiden og mange nye tiltag. 

 
- MFC – Max Ravn: 

Har også været i krise. Erhvervsdrivende fond købte MFC af kommunen for 1 kr. før 
kommunesammenlægning. Startede med at bygge, og dette gav et kæmpe under-
skud. Ny direktør Rune - ny udfordring: godt regnskab. Gik i gang med besparelse all 
over, og mere udlejning. Især fitness (genoptræning) giver en god indtægt. Rigtig 
mange mennesker (og især også fra Odense) går gennem MFC om året. Nyt varm-
vandsbassen på vej, hotel er blev bygget. Nyt projekt med udvidelse af center deref-
ter. Kommunen hjalp på det tidspunkt med låneaftale på 2 mio. Pænt overskud i 
dag. Kræver dygtige medarbejdere. Mødelokaler kan lejes ud. Kan dog ikke lave fe-
ster som i Gislev. Alle medarbejdere er lønnede 
Bjarne Dyrehauge: Hvor mange kommer udefra? Mange kommer fra Odense områ-
det.  
Ole Larsen: 20 mio. til ekstra faciliteter – kan man ikke sende til Gislev, og hvad er 
økonomien deri? Kan kun gøre det ved store lejligheder, eks. DM håndbold. 

 
- Friskole – Maja Kvist 

Meget glad for samarbejde og er afhængig af hallen til idræt. Har afholdt nordplus 
afslutningsfest, og håndboldkaravanen. Desuden er der istandsat et samarbejde 
med fritidsklubben i idrætsforeningen. Har blandet sig politisk mht. procentbespa-
relse på halområdet i yderområdet. Der findes en moderniseringspulje, frist 1. fe-
bruar. Fokus for denne pulje: besparelse på driften. 

 
- En borger - AP: 

Gennemgang af undersøgelse fra landet på Midtfyn. Gislev er en bosætnings by – 
hvor arbejder befolkningen. Eneste kommunal institution: Nørrevænget, CAI cen-
tret, dagpleje. Unge mennesker er ikke en længere en større aktiv del i det lokale 
samfund. Større fordele end ulemper ved at bo i byen. 76% lægger størstedelen af 



 
 

daglige indkøb i byen. Stor del kan dyrke fritidsinteresser lokalt. Ønske om større 
samarbejde med nabobyerne omkring fritidsinteresser. Vigtighed med masser af fri-
villigt arbejde. Og vi satser på at gøre GISLEVhallen til egnens mødested og tilbyde et 
bredt udvalg af aktiviteter, som vil gøre at familierne ikke skal ud at pendle anden 
gang om dagen for at dyrke sine fritidsinteresser og det bør vi gøre i samarbejde 
med de andre haller. Vi kan ikke bære det alene. 

 
 

 
b) Hvordan kan I tænke et fremtidigt ”ejerskab”/engagement/ansvar for GISLEVhallen 

(AP / Louise) 
 
 Ideer og drøftelse – opsamling 

Først ideer i plenum – herefter kaffe mm.  
Ideer skrives på ”post-it” og sættes op på plancher. Antallet af plancher afhænger af delta-
gerantallet. Herefter kort drøftelse og opsamling i plenum.  

 
- Carl Skovgård: Støtteforening med kontingent eks. 150 kr. -> ejerskab 
- Bjarne Dyrehauge: Der bør arbejdes på at få sløjfet gæld med hjælp fra kommu-

nen. Dette vil give lyst til at købe folkeaktier (sælges ved at gå fra hus til hus). 
Paraplyorganisation: I stedet for flere bestyrelser rundt omkring, kunne laves en 
professionel bestyrelse.  

- Robert: Lav et motto omkring vor vilje i byen overfor kommunen.  
- Søren brugs: Anbefaler ikke frivillighed. Se på MFC der kan drive hallen. Der er 

for mange frivillige aktiviteter. Foreslår sammenkædning af Ådalscenen, hallen 
og forsamlingshuset.  

- Carl Skovgård: Idrætsforeningen kunne låne penge ud til hallen, med klausuler. 
Kan bruges til nedbringelse af gælden og tilhørende renter.  

- Max Ravn: Samarbejde i Ringe med svømmehallen. Klubben har lejet sig ind og 
givet penge – partnerskab.  

- Bjarne Dyrehauge: Idrætsforeningens penge skal ud at arbejde.  
 
 

c) Hallens fremtidige økonomi - den fremtidige drift, med vægten lagt på, hvilke aktivite-
ter, der årligt kan genere solid kapital til hallens drift. (AP / Louise) 

 
 Ideer og drøftelse – opsamling 

Først ideer i plenum – herefter skrives de på ”post-it” og sættes op på plancher, hvor en 
person står og tager imod og hører nærmere. Herefter kort drøftelse og opsamling i ple-
num. Når vi skal til opsætning på plancher er der kaffe mm. og ”summeri”) 

 

- Pia Storm: Nytænkning af arrangementer 
- Mette Greve: Flying Superkids¨ 
- Tommy H.: 1-2 fester i hallen. 
- Kommentar: betænkning ved for mange fester, der findes mange af dem i forve-

jen. 
- Maja Kvist: Ved arrangementer bør der annonceres ud over kommunegrænser.  
- Ole Larsen: Tænk aldersgrænser – hvornår kan de enkelte aldersgrupper benytte 

hallen 
- ? Endagskonference i hallen for virksomheder og derefter på ådalscenen 
- Robert: Dans - moderne 
- Forslag: Energioptimering (solceller, jordvarme),  
- Johnny: spørgsmål om overordnet indkøb af energi. Har tænkt kommunalt ind-

køb. Nyt lys i hallen sidste år. Solceller virker ikke lige nu, pga. utæt varmerør – 
70.000-100.000 kr. i reparation. Puljer skal søges hertil.  



 
 

- Brian Lind: Bliver gælden splittet op ved ”skilsmisse”? Restgæld på 300.000 til-
hører Kværndrup. Kassekredit 450.000 skal deles. Alle små haller i kommunen er 
trængte – hvad skal kommune gøre. 

- Prioritetsgæld: 2.000.000 i Gislev, 2 andre gældfri. Kreditforeningslån afholdes 
af kommunen. 

- Carl: Sundhed for børn og unge menneske, appellerer til at kommunen bør tage 
deres del.  

- Den har en moralsk forpligtelse. 
- Bjarne D.: Kommune bør betale lån ud.  
- Robert: Kommune skal give en gulerod, vi viser stor vilje.  
- Henrik F.: Har talt med kommune. FMK ved ikke hvordan man skal udvikle de 

enkelte små områder. Udvikler pt de 3 ”fyrtårne” til mere flydende områder. 
- Robert: Kommunen skal presses, 
- Jens Elmgreen: Politikerne har fået øje på Gislev som et lokalsamfund med posi-

tiv udvikling, fordi der er fælles fodslag, mange foreninger og mange aktive frivil-
lige. 

- Gislev er i budgetseminar i år blevet tilgodeset med et stort tilskud til Musik-
scene og madpakkehus, kr. 438.000 og er stort tilskud til cykelsti mellem Gislev 
og Fjellerup kr. 7.800.000. Dermed ligger Gislev i front blandt lokalsamfundene.  

- Vi har i 2016 haft besøg i Gislev af Christian Thygesen (borgmester), Søren Kri-
stensen (borgmesterkandidat (V)), Hans Stavnsager (borgmesterkandidat (S)) og 
Anne Møllegaard, formand lokalsamfundsudvalget i FMK. 

- Vi har fået mange politiske "venner" i 2016, som vi kan bygge på, når der skal 
udvikles og når en ny plan for Hallerne skal vedtages. 

 
d) Nedsættelse af arbejdsgruppe/er – 6-7 prs. 

- Rasmus Richard Hansen 
- Rico Andreasen  
- Lars Fredslund 
- Heide Munk 
- Louise Hjortsø 
- Henrik Findsen (afhængig af jobsituation) 
- Max Ravn vil gerne assistere på fra sidelinjen 

 
5. Eventuelt 

- Heide: Ca. 120 deltagere 
- Post-it med ideer vises i Vækst næste gang. 

 
 
 
Ref. Kirsten Pedersen 29/11-16 


