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Formandens beretning.
Perioden 14.3.2017-19.3.2018
Året der gik på kunstgræsbanen i fuldt firspring.
Efter en vinter med fuld blus på lamperne og heftig aktivitet på kunstgræsbanen skulle
kunstgræstæppet af igen og underlaget repareres. Det var planlagt i løbet af foråret, men det våde
vejr fortsatte og skubbede et realistisk tidspunkt ud til sommerperioden.
Kunstgræstæppet blev rullet af, underlag rettet op, og kunstgræstæppet blev lagt på igen hen over
6-7 uger i sommerferien.
Efterfølgende blev atletikfaciliteterne retableret og en nye brønd med pumpe ligeledes etableret,
for at afhjælpe vandproblemer.
Resultatet blev en væsentlig flottere kunstgræsbane, om end der nu er flere samlinger og
stadigvæk enkelte buler/lunker. Alt er imidlertid fuldt dokumenteret med billeder, og en
(forhåbentlig) sidste reparation er planlagt til sommeren 2018.
I forlængelse heraf fik vi også med stor velvilje fra leverandøren NKI aftalt udvidede garantier,
således at vi har gratis samlingsgaranti og -reparation de kommende næste 5 år.
Summasummarum..… Vi har en dejlig kunstgræsbane i fuld drift, og som virkelig har løftet både
det sportslige niveau og mulighederne videre herfor.
Jeg tør godt sige, at der nok nu ikke en nogen, der kan forestille sig, at vi ikke har en
kunstgræsbane i Gauerslund… snarere at vi havde en kunstgræsbane mere
Samtidigt har kunstgræsbanen også givet hele lokalområdet et løft af hele lokalområdet, som vi
skal fortsætte den gode dialog med Vejle Kommune omkring, også på andre områder indenfor
idræt og sammenhæng i lokalområdet.
En driftsøkonomi i balance.
De økonomiske aftaler, som blev aftalt tidligere i projekteringsfasen, har holdt positivt hele vejen
igennem det her første egentlige driftsår, og som Inge vil gennemgå senere, har vi en god og sund
økonomi i kunstgræsforeningen.
Dette vel hjulpet på vej af kommunegaranteret belåning og lav rente, god driftsaftale med
Tholstrup samtidigt med to første milde vintre indtil videre - og ikke mindst væsentlige indtægter
fra sponsorer.
Vi har derfor en driftsøkonomi i balance og med løbende opsparing til fornyelsen af
kunstgræstæppet om nu 9-10 år.
Sponsorer

Danbolig: Ejendomsmægler è Kunstgræsanlæg navn og bandeplacering først for
Au2Point: Bilforhandler og værksted
Jan Kristensen: Tømrer og Tagspecialist
Fugegruppen: Fuger alt
Fynske Bank: Byens Bank
SPAR Brejning: Købmand
Ledige placeringer stadigvæk. Lad os få de sidste afsat, så anlægget kan fuldendes!

Andre aktiviteter
Sideløbende med at selve projekteringen af kunstgræsanlægget er faldet på plads, og med en
fortsat ambition om at have Vejle’s fedeste idrætsanlæg, har der også været tid til at par mindre
projekter - og et nyt større på vej.
Gennem god dialog med Vejle Kommune har vi fået støtte til at få ordnet forholdene for cyklister
til anlægget, hvor vi har fået etableret først 75 cykelpladser foran Gauerslund Hallen, og senest
yderligere 150 pladser i hjørnet ved parkeringspladsen.
Det pynter gevaldigt, og samtidigt skal det gerne afhjælpe, at cykler parkeres hulter-til-bulter og
på brand/redningsvejen op til SportsCafe 7080.
Det næste projekt bliver etablering af et 160m2 stort kombineret materialerum og stævnekontor
imellem den nye græskampbane og kunstgræsbanen. Her har vi også haft en rigtig god dialog med
Vejle Kommune, som har støttet projektet sammen med fodboldklubberne, JP&C som
byggemester og sponsor samt yderligere sponsorer, som offentliggøres senere ved indvielsen.
Formålet er at få containere væk, få sikret plads nok til materialer tættere på hvor de skal bruges
og specielt herunder at få elimineret de uhensigtsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold omkring
det at håndtere materialer og -vogne ned igennem glat tunnel, ind ad snævre døre m.m.
Byggetilladelsen er i hus, og arbejdet regnes at gå i gang, så snart frosten syntes at slippe jorden…
Sidst, så holder vi os også som kunstgræsforening tæt på dialogerne mellem Vejle Kommune og
forskellige foreninger og råd i lokalområdet, hvor der er en proces i gang omkring afklaring af de
kommende idrætsfaciliteter og en bredere sammenhæng i lokalområdet, f.eks. mellem idræt,
erhverv, iværksætteri, turisme og lignende.

Med et ønske om at vi fortsætter rejsen med at udvikle det fedeste anlæg i Vejle Kommune

