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Ved Sunds Hq.llens 25-å'rs iubílæum

I 1963-1964 opstod üanken om aü É opførü en idrætshal i Sunds, og ved
en samlet indsats blev ideen giort til virkelighed, og en idrætshal blev
bygget.

Opbakningen var så god, at alle - befolkningen, foreningerne og det
kommunale sogneråd - ydede en stor indsats.

Ved frivilligt arbejde, indsamling af penge og levering af materialer til
små priser, blev projektet en realitet, og i 1967 blev den første idrætshal
på Herningegnen indviet til stor glæde for idrætsungdommen og
motionisterne.

Hallen fungerede i mange ar fuldt belagt, og i 1982-1983 kom udvidelsen
af halkapacit¿ü for alvor på tale, hvilket føúe til, at idrætshal nr. 2 blev
indviet i 1988.

Efter indvielsen af hal nr. 2 kan man slet ikke forstå, at den ene hal
kunne dække behovet i så mange år, da man nu fuldt ud udnytter 2

haller.

Sluttelig kan man sige, at det er glædeligt at opleve, aü alt det frivillige
arbejde, der er lagt i opførelsen og driften af hal I og 2, er til glæde for
så mange borgere.

Alt, i alt et motionscenter til glæde for et helt sogns beboere.

Formanden for

SI'NDS HALLERT{E



Sunds Hallen 1967 - 1992

SUNDS TIALLENS
o

25 ARIGE HISTORIE

. FNA TAIVKE TIL HAATDLING,

I årene forud for Sunds Hallens tilblivelse var der mange, der talte om
en idrætshal i Sunds. Mange mennesker sagde Cang på gang, at Sunds
mangler en sportshal, men ingen gik rigtig i dybden med tankerne.

Sunds Gymnastikforening gik så foran med reelle drøftelser, der kom
gang i diskussionetr, og sidst i 1964 på et bestyrelsesmøde i Sunds
Gymnasüikforening blev hele besüyrelsen præsenteret for en hal opført i
legoklodser. Det satte rigtig fart, i tankerne, og der blev udpeget en
repræsentant til et senere haludvalg.

Denne repræsentant fra bestyrelsen blev Aksel Christensen, som nu
rigtig gik i gang med at strø tankerne ud i sognet og hele kommunen.
Der var rigtig mange som sagde: "Nej, nej, nu er du da blevet helt rundt
på gulvet, en sportshal i Sunds, nej det kan ikke lade sig gØrett. Mange
var jo selvfølgelig med på ideen. Men jo mere usikkerhed om
mulighederne, jo sk6nnere var tanken om gennemførelse af ideen.

De forskellige foreninger i Sunds blev bragt ind i arbejdet, og alle her
var med på, at her skulle gøres noget.

I 1965 først på aret tog de forskellige foreninger også fat på arbejdeü i
deres kredse.
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Sunds Hallen 1967 - 1992

UDUALGET

Den 22. april 1965 blev de forskellige foreninger indkaldt til et møde, for
nu skulle der vælges udvalg üil at gøre et forberedende arbejde.

Udvalget blev sammensat af:

KFUM & Kldrætsafdeling

Sunds Badmintonklub

Sunds Sogneråd

Sunds Idrætsforening

Sunds Gymnastikforening

Sunds Borger- og Haandværkerforening

Hans Evald Krath

I(aj Bertelsen

AndersVang

Gudmund Overby

Aksel Christensen

Kjeld Bertelsen

Udvalget, der blev valgt på mødeü den 22. april 1965 var meget positive,
lige som hele den fremmødte forsamling. Alle valgte havde godt mod på,
aù gå til arbejdet med opsmøgede ærmer. Deü var Sunds Gymnasüik-
forening som stod som indbyder til dette møde, og som følge af at det var
Sunds Gymnasüikforening, der var indbyder i første omgang, lå det
ligesom i luften, at den næste indbydelse også skulle komme fra den
side.

Derfor indkaldte Aksel Christensen den 6. maj 1965 de øwige 5
repræsentanter til et møde omkring opførelsen af en sportshal i Sunds,
(som iøwigt var den første sportshal ude i de små kommuner), Her
skulle udvalget vælge formand, som så skulle være kontaktperson, for at
holde gang i arbejdeü og skabe kontakt omkring udvalgets arbejde.
Udvalget valgte Aksel Christensen til dets formand. På dette første
mØde bestemte udvalget, at formanden skulle tage kontakt til de å
haller, der var igang, sådan at vi kunne få kendskab til, hvordan og på
hvilken måde man kunne få et sådanü projekt op at stå.
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Sunds Hallen 1967 - L992

.E/(S¡IURS/ONS TUR E O G M Ø DE R

Dette resulterede i at udvalget den 20. Maj 1965 tog på en heldagstur for
at se på haller.

Rødding Hallen i Sønder Jylland var færdig og passede meget godt ind i
vore tanker om sportshalbyggeriet. Gram Hallen også i Sønder Jylland
var af noget stØrre format, men alligevel meget inüeressant at se. Ved
Højmark Hallen og Spald Hallen var der lige støbt sokkel, så der kunne
man se bunden og tegningerne.

Rødding Hallen havde på det tidspunkt været igang ca. et halvt år, oB
Gram Hallen var indviet dagen f6t,vi var der. Alle steder var man flinke
og gode til at give oplysninger, både om ideerne til og opførelsen af
hallen. Økonomien vidste man jo også en hel masse om, og man var
meget glad for at fortælle om sagen. Modtagelsen alle fire steder var
meget fin, så vores viden om halbyggeriet steg betydeligt.

Hvilket betød, at den 1.0. juni 1965 tog alle iqen på tur for at se haller.
Denne gang var vi i Alestrup og Gedsted. Alestrup Hallen var knap
færdig, hvorimod Gedsted Hallen havde fungeret i 6 ar. Vi blev meget
godt modtaget begge steder, og fortællelysten var meget stor. Især i
Gedsüed Hallen, hvor det var en overbetjent, som fortalte, og det han
ikke vidste om hallen, var ikke værd at vide.

Syv dage efter den 17. Juni 1965 var udvalget i gang med at drøfte de
üing, vi havde høft og set ved de forskellige haller. Vi skulle jo også have
fundet en placeringsmulighed. Man fandt stedet ved stadion rigtig og
meget passende, og herefter arbejdede vi videre med denne placering.
Derefter gik turen til Lemvig for at se Limfiordshallen, som var under
opførelse.

Efter sommerferien den 28. juli 1965 havde udvalget møde med ingeniør
Henning Svendsen og arkitekt Knud Nielsen, som begge lovede, at de
ville medvirke ved opf6relsen af sportshallen i Sunds, samtidig drøftede
udvalget mange ting i forbindelse med opførelse og udarbejdelse af
planer og de øwige ting som skulle forestås.

Den 10. august 1965 var der møde med Sunds Sogneråd, hvor vi kunne
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fortælle om vore planer og ideer. Vi fortalte sognerådet om grunden ved
süadion. Udvalget havde de allerbedste talegaver med den dag. Sognerå-
det stillede sig meget positivt til forslaget. Det første skridt blev nået
ved, at Sognerådet stillede en byggemoden grund til udvalgets rådighed,
så deü var jo i første omgang meget venligt og imødekommende.

Så nu skulle der rigtig fart i tingene. Udvalget mØdtes med arkitekten
den 13. august 1965, og her fik han forevisü tegningerne fta Rødding og
Gram Hallerne, da disse to haller var de, der kom nærmest üil den plan,
som udvalget havde tænkt sig kunne passe til forholdene og vores
økonomiske kunnen. Herefter var det arkiüektens opgave, aü fä lavet
tegningerne til en sportshal i Sunds.

SPONSORER

Efter at have set på haller, snakket med ingeniør - arkitekter og
sogneråd, drøftede udvalget den 19 august 1965, hvordan man bedst
kunne fä hele sognet eller hele kommunen med i arbejdet, da
håndværkerne, vognmændene, enterprenørerne, materialeleveran-
dørerne og de forskellige værker havde meget stor betydning for
tilblivelsen af en sporsühal i Sunds. Derfor vedtog udvalget at indbyde
disse üil et møde.

Deüüe møde var den 31. August 1965, hvor samtlige håndværkere,
vognmænd, entreprenøter og materialeleverandører var tilstede, samt
ingeniøren og arkitekten. Formanden gav først en redegørelse og
orientering om, hvad det var vi gik og arbejdede med og formålet med
mØdeü. Arkitekten viste i skitseforslag, sportshallen. Samtlige tilstede-
værende gav udtryk for og tilsluüning til den gode ide. Samtlige
fremmødte gav tilsagn om deres bistand ganske gratis, ligesom
materialerne ville blive leveret til nettopriser, så allerede her lovede
üankerne godt.

I kraft af den gode medvind var der den 2. september 1965 møde med
varmeværket, vandværkeü og transformatorforeningen, og alle tre
institutioner fritog sportshallen for üilslutningsafgifter. Men udvalgeü
ville gerne inddrage lokalbefolkningen for at få flere gode ideer.
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Sunds Hallen 1967 - 1992

BORGENMØDE

Arbejdet gik hurtigt, og den 9. september 1965 havde udvalget møde
med arkitekten, som havde tegningerne færdige. Tegningerne blev
süuderet, gennemlæst og gennemgået i alle enkeltheder. Man enedes om,
at det kun var bagateller som skulle rettes. Men derfor blev der på
udvalgsmødet den 16. september 1965 bestemü, aü der skulle være
borgermøde i Sunds Forsamlingshus i Sunds, hvorùil man indbød hele
sognets og kommunens beboere til aü deltage. Der blev udsendt en
indbydelse til samtlige husstande i Sunds Kommune. Der var det så
meningen, at alle skulle orienteres om planerne, og arkiteküen skulle
vise lysbilleder af tegningerne, så alle kunne se, hvad resulüateü ville
blive.

Allerede den 21. september 1965 var der sognemøde i Sunds
Forsamlingshus. Det var glædeligt at se så stort et fremmøde, da ca. 200
af sognets beboere var mødt frem. Formanden orienterede om planerne,
der arbejdedes med. Herefter fortalte postbud I(¿madula fra Rødding
om, hvordan Rødding Hallen blev bygget. Arkitekten viste lysbilleder af
tegningerne til hallen. Fra forskellige deltageres side mente man, at det
måske var hensigtsmæssig at få Ilskov og Simmelkjær med i halarbej-
det, da man om få år ville være sammensluttet med disse üo kommuner.
Barber Lars Aage Lauridsen var en fortrinlig dirigent. Forsamlingen var
venlig stemt for forslaget, og efter mødet skulle udvalget til at samle
forslagene sammen.

SAII'TARBEJDE MED SUNDS, SIMMELKJÆR OG ILSKOV

Mødet resulterede i henvendelser üil sognerådene i Simmelkjær og Ilskov
kommune og samtlige foreninger i disse to kommuner med det resultaü,
aü Ilskov ldrætsforening, Simmel\iær Boldklub og Simmel\iær I(FUM &
K ldrætsafdeling var interesseret i en hal i Sunds, og disse tre
foreninger kom med i arbejdet. Der blev aftalt møder i llskov og
Simmel$ær, hvor der var deltagere fra udvalgeü for at orientere om
halplanerne.

Fredag den 12. november 1965 samledes så hele Repræsentantskabet,
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Sunds Hallen 1967 - 1992

som bestod af 2 reþræsentanter fra 11 interesserede foreninger.
Landboforeningen var repræsenteret med 3 repræsentanter, Landbo-
foreningens navn var Sunds - Simmelkjær - Ilskov, så på denne måde
kunne alle tre sogne blive repræsentereü. Derfor blev repræsenüantska-
bet på 23 medlemmer eller repræsentanter fra foreningerne. Deüte første
repræsentantskab bestod af nedenstående:

Ilskov Idrætsforening

Simmelkjær Boldklub

Simmelkjær KFUM & K Idrætsafd.

Sunds-Simmelkj ær-Ilskov Landboforening

Borger og Håndværkerforeningen

Sunds Gymnastikforening

Sunds Idrætsforening

Sunds I(FITM & K ldrætsafdeling

Sunds KFUM & K

Sunds Badminüonklub

Svend Bertelsen og
Evald Pedersen

Jens Winther og Jens
Ove Nielsen

Sigfred Hagelskjær og
Jens Nielsen

Peder Jespersen,
Martin Jensen og Niels
Dyrberg

Kjeld Bertelsen og
Stanley Clemmensen

Aksel Christensen og
Holger Svendsen

Gudmund Overby og
Peder Christensen

Hans Evald Krath og
A¡ne Larsen

Edith Søndergård og
Frede Hedegård

I(aj Bertelsen og Finn
Nielsen

Anders Vang og Lars
Rahbæk

Sunds Sogneiåd
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Ud af ovenstående repræsentanter blev der valgt en bestyrelse pår 7
medlemmer. De valgte blev:

Anders Vang

Svend Bertelsen

Sigfred Hagelskjær

Hans Evald Krath

Gudmund Overby

Aksel Christensen og

Kaj Bertelsen

Til suppleanter valgtes:

Kjeld Bertelsen og

Holger Svendsen

På samme repræsentanüskabsmøde blev vedtægterne diskutereü, dr6fTet
og godkendü efter lang tids debat. Især var debatten stor omkring
benyttelsen af hallen, bl. a. om det skulle være en ren idrætshal, eller
om der måtte afholdes fester i huseü. Resulüatet blev efter meget lange
drøftelser, at der ikke måtte være fester i huset, men udelukkende
Idræt.

BESTVRELSEN

Bestyrelsen holdt møde den 19. november 1965, hvor den konstituerede
sig med Aksel Christensen som formand, Anders Vang som næstfor-
mand, Kaj Bertelsen som kasserer og Gudmund Overby som sekretær.

Mødet forùsatte med at lave lister over indsamlere, for vi skulle jo i gang
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Sunds Hallen 1967 - 1992

med at samle penge og arbejdstimer, begge dele ville der blive hårdt
brug for.

INDSATILINGEN

Allerede en uge efter den 26. november 1965 havde bestyrelsen møde
med indsamleme, for at give orientering om indsamlingens omfang, hvor
langt man var nået og resultatet. Efter tidsfristen var resultatet
tilftedsstillende, men man var ikke nået så langt endnu med indsam-
lingen.

Man var heller ikke færdig den 17. december 1965, men man var så
langt, at resulüatet var i sigte. Stadigvæk var det indsamlede beløb og
arbejdstimer tilfredsstillende, og arbejdet Srk jo meget stærkü med
planerne af hallen. Herefter holdt man julefred med hensyn til møder. I
ferien kunne man så gå i gang med nogle af de opgaver, som man havde
fåeü at arbejde med.

Besüyrelsen begyndte det nye år med at holde mØde den 4. januar 1966,
da man fra Finansministeriet ønskede at vide nogeü om området og
indbyggertal. Formanden kunne meddele, at han havde besvaret brevet
og oplyst, at der i området var ca. 4000 indbyggere. Endvidere meddelte
formanden, at der var rettet henvendelser til Uno-X Benzin, Herning
Svineslagteri og Aage Damgaard om støtte og bidrag, ligesom ansøgning
om süøtte, bidrag og rentefriü lån ville blive afsendt til Dansk
Idrætsforbund og De danske Skytte- Gymnastik- og ldrætsforeninger
samt Tipsfonden. De endelige vedtægter lå færdige og skulle trykkes i
200 eksemplarer, sådan at man kunne fä disse sendt ud til de süeder
som manglede.

Vi skulle have møde med indsamlerne igen den 14. januar 1966. Næsten
alle var mødt, og samtidig var arkiüekten og ingenigren også kommet til
møde. Først tog man fat på økonomien for at se beløbets størrelse, som
pÉr nuværende üidspunkt var på kr. 83.000.00. Arbejdstimerne blev også
lagt sammen til ialt 4600 timer, men stadigvæk manglede der en del.
Ingeniøren kom med nogle gode råd omkring byggeriet, og arkitekten fik
besked om at gøre tegningerne færdige. Samtidig skulle træbuerne
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bestilles hos Lilleheden, da man var gået væk fra betonbuer, som først
var fremme i billedet. Allerede nu kunne man begynde at, tænke på et,
arbejdsudvalg. Det var meningen, at et sådant arbejdsudvalg skulle lede
og fordele arbejdet og arbejdstimerne.

Næste mØde den 28. januar 1966 var indsamlerne - arkitekt og ingeniør
også med. Beløbet var nu nået op på kr. 94.000.00, og man var ikke
færdige endnu. Stadigvæk håbede man på, at beløbet ville blive meget
større. Besüyrelsen vedtog, at den ville foranstalte eü møde med Sunds
Sogneråd den 8. februar 1966, for aü høre sognerådets stillingtagen til
økonomisk bistand. Efter samråd med ingeniør og arkitekù enedes man
om aü flytte varme- og rekvisitrum hen til indgangen for at gøre
cafeteriet lidt større. Nu var tiden nær, hvor vi skulle i gang.

Mødet med Sunds Sogneråd blev den 9. februar 1966, hvor repræsentan-
terne fra bestyrelsen mødte op på kommunekontoret i Sunds for at h6re,
hvad sognerådets bidrag til hallen rent økonomisk ville bestå af. Mødet
gav et godt resultat, idet sognerådeü ville give kommunegaranüi på kr.
100.000.00 for et lån, som skulle oprettes i Sparekassen. Det kunne
bestyrelsen for hallen ikke være kede af, hvorfor man fra bestyrelsens
side takkede sognerådet og hilsüe af med sognerådsmedlemmerne,
hvortil Anders Vang bemærkede: " A tøvs li', I sku' fo'et po' skrøvt".
Hvorefter man bad om en sådan skriftlig bekræftelse.

Allerede igen den 11. februar 1966 var bestyrelsen til møde om
arbejdsudvalget, der kom til at bestå af: Hans Evald Krath, Evald
Jessen, Kjeld Berüelsen, Svend Voetmann og Aksel Chrisüensen. Udval-
get for arbejdstimerne blev: K{ Bertelsen og Gudmund Overby. Et
enkelü punkt i vedtægterne skulle laves om. Der var mange hensyn at
üage og mange ting, der skulle ordnes. Besüyrelsen skulle jo tænke på
opf6relsen af bygningen, indsamling af penge og arbejdstimer samt
optagelse af lån.

Derfor skulle der være mØde med Sparekassens direktør Jensen den 15.
februar 1966 om optagelse af lån på kr. 100.000.00, men endelig tilsagn
fik man ikke den dag, fordi hr. Jensen skulle have sagen forelagt sin
besüyrelse, og så skulle vi ñ endelig besked, på vores næste best¡'relses-
mØde.

Side 14



Sunds Hallen 1967 - 1992

OPSTART AF BYGGERIET

Næste besüyrelsesmøde skulle være den 25. februar 1966. Her var alle
tegninger færdige, Lilleheden kunne levere træbuerne i april 1966, og

anìøgning om lån i Sparekassen var bevilget, så nu begyndte alt at
lykkes. Nu manglede vi kun igangsætningstilladelsen, som vi ventede på

fra Sunds Sogneråd, hvor der skulle være møde den 5' marts 1966 om

formiddagen. Derfor fik vi arkitekten til at sætte bygningen af, lot at
kunne påbegynde udgravningen. Arkitekten foretog afsætningen den 3.

marts 1966, og den 5. marts 1966 holdt, Sognerådeü mØde om

formiddagen, og om eftermiddagen den 5. marts 1966 begyndte

Opstart øf udgrauning til Sunds Hallen. Keld Bertelsen, hans søn AIIøn
og Oue Jensen ser pâ.

udgravningen. Det var en lørdag eftermiddag. Om mandagen begyndte
entreprenører og vognmænd at tage muldjord af, for nu var arbejdet for
alvor i gang, og der var jo ikke så lang tid, for midt i april måned ville
træbuerne komme, og byggerieü måüte ikke forsinkes. Derfor måtte
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mØder og arbejde fordeles, som det bedst kunne lade sig gøre. Der blev
tørret sved af under gravning af grøft,er, som så skulle fyldes op med
beton til at bære murene og træbuerne.

Træbuerne ankommer

Den 25. marts 1966 fik bestyrelsen meddelelse fra Finansministeriet om,
at Sunds Hallen havde fäet tilladelse til, at gaver til Sunds Hallen måtte
trækkes fra på selvangivelsen. Her bestemtes også, aü hallen skulle
opføres af gule sten indvendig og rØde sten udvendig. Borgerforeningen
havde meddelt os, at den havde afholdt 2 lotterispil og overskuddet på
kr. 2.200.00 ville blive Sunds Hallen til del. På mødet bestemte
bestyrelsen, at der skulle udnævnes en festkomite, og at mulige emner
måtte opspores. Stadigvæk arbejdedes der meget stærkü på, at fä sokkel
og bund færdige til rejsning af limtræsbuer midt i april 1966.

Festkomiteen fik tre repræsentanter: Lars Aage Lauridsen, Ernst Møller
og Anders Vang. Ligeledes var der slutteü kontrakt med Rønbjerg Is om
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Pause í halbyggeríet. På billedet ses bI. a. Saend Voetmann, Siguald
Johansen, Suend Johansen, And.ers Vang, Biørn Voetrnann, Bent
Christensen, Henry Larsen og Leo Jensen

levering af is til Sunds Hallen på følgende vilkar: kontrakten skal vare i
10 år, og Rønbjerg Is skal betale kr. 10.000.00 for at fä lov til
enelevering. Efber et sognerådsmøde meddelte Sunds Sogneråd, aü H.
Juul Andersen var ny i repræsentantskabet i stedet for Lars Rahbæk.

REJSEGILDE

Rejsegildet blev holdt midt i april som bestemt. Gildet blev fejret med
røde pølser og øl fra nogle glade givere. Det var et dejligt punkt at runde,
for nu skete der jo nogeû for alvor. Efter festen gik arbejdet i fuld sving
igen.
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Der skulle bygges et tårn for at fd buerne rejst

Lige fgr rejsegildet
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Reisegilde poo ldrætshollen i Sunds lørdoE eftermiddog

Lørr{ag vor on rnllepæl for iilræt-
ton paa Hernlug'-egnen. Der var
reJsogilde paa ldrætshallen I Sunda,
¡téÈer den forsto ltlrætshal, der
IrJ'gges ude¡r for Herniug by.

Desværre var. kulden saa slem, at
besøget til dels skuffede, merr alli-
gevel v&F 60-70 mødt frem for at,
se bc¡¡ivenheden mar.keret, Der var I
skeenket polser og sodavand tll lej-
ligheclen, og det var forsaayidt be-
tegnende, so¡n alt arbeJdet Jo byg-
ger paa skÉnkede eller blllige ma-
te-ialei' og frlr'illig arLrcjdskraft.

Arkiteht, haandværkere, arbej-
dere og vognmænd, repræ-sentanter
fla sogneraacl og fra Hammet'um
Herreds Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforening'er saln! andre inter-
esserede deltog i rejseglldet.

Kloret poo holvonden
dog
Sam¡nenkomsten vareCe kun en.

halv time, fo¡ man shulle nrturlig-
vis i gang rired arbejcet igen saa
¡rurtigt som nrulig-t. Ogsaa dctte
.y'¿¡.,c betcg:tendc, ncmliS fot' dcn
{pa¿!e, initiativtaserne har sat
¡ilânêrfrê i sving og'for den store
interesse, pllnerne har mødt. Dèr
er blevet arbeJdet hurtigt, hvilket
ses af, a¡ det ikke engang e{ et aar
siden, det første møde i sagÞn blev
holdt.

Den 3, marts blev hallen sat aJ,
og derefter begynCte man at gravc
ud. I fredags startede man om mor-
genen med at sætte de 10 store, la-
nrlnerede træbuer op, og indea mld-
dagstid lørdag var alle b'rerne reJst

Nemt cl fqq
orbeidskroft
Vognrnænd og haandværksmestre

har gratis stillet sig til raadighed
for byggeriet, og det er ikke svært
at faa arbejtlskraft. Man sender
hver uge kort ud tll et arbejdshold
paa 10, og der har været stor inter-
esse fra hele egnen. De fleste har
tegtlet sig for ca. 50 erbejdstinrer.,
men¡ enkelte er helt oppe paa 100,
saa der er ha¿b 0m, at arbejdet kan
fuld.føres i sa¡nme tempo, som det
er begyndt..

Nu skal man i gang med at mure
op med røde facadesten udvendig og
grrle indvendig, og for enden af hal-
len og høJere oppe mel'lem buerne
skal der læggeÆ eternltplader.

Side 19



(t)
È(l
ò,J

(t)

Ø

É{
Þ
o

\o
o\{

I

\c)\o
t.J

Arbejrlet nlcd idrætsha¡lcn i Sunds l:ar rærct præget af usædvanligt lcnlpo' - '
Det ei lhlie crg¿ng et ær siden, man saniedes til de', íorste nrode omplanerne - og i lordags hoidt rnan ¡e.isegiide. Det tog kun halYancen

d3g at rrjse de ti lantinerede træbuer, soiìr tru skal tJlCes ud med facadesten og elernitPlade!'



Sunds Hallen 1967 - 1992

ÆNDRING I VEDT,ÐGTERNE

Fredag den 29. april 1966 var repræsentantskabet samlet om ændring af
vedtægternes paragraf4, som fik følgende ordlyd:

Insüituüionens formål er at opf6re og drive idræts- og ungdomshal i
Sunds. Sunds Hallen skal benytües til idræts- og ungdomsarbejde samt
afholdelse af møder og må kun anvendes til dette formåI. Undtagelsesvis
kan Sunds Hallen udlejes til andet formåI. Et sådant lejemål skal
godkendes af den samlede bestyrelse. Efter nogle timers drøftelser
kunne man slutte repræsentantskabsmødet i enighed.

BYFEST

Bestyrelsen, arbejdsudvalget og festkomiteen var samlet den 4. maj 1966
for at drøfte halarbejdet. Her blev byfesten bestemt. Enkelthederne ved
byfesten blev overladt til festkomiteen.

Arbejdet fortsatte med stor iver og megen ildhu, for nu skulle Sunds
Hallen jo være færdig til udøvelse af aktiviteterne.

Sydmuren rejses. På. billedet ses bl. a. Gudmund Ouerby, KeId Bertelsen
og Siguald Johansen
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I dagene 23., 24., 25. og 26. juni 1966 kunne byfesten afholdes, og
festkomiteen havde rigtig giort sig umage. Der var alt üil faget hørende:
tivoli, bal to aftæner, folkedans, trylleri, restaurationstelt, sport af
enhver art, optog gennem byen, isboder og pølseboder. Anstrengelserne
gav et overskud på kr. 11.000.00, og for dette beløb blev der købü et
højttaleranlæg til hallen til en pris af kr. 10.000.00.

ØSTMURENVÆLTET

Arbejdet med opførelsen af Sunds Hallen eik vældig godt fremad, med
store fremskridt hver dag. Selvfølgelig var det ikke glæde altsammen.
En morgen var østmuren vælteü. Der havde været en storm om natten,
og forsikring havde vi ikke tegnet. Vi skulle jo spare på pengene. Efter
en snarlig rådslagning gik man i gang med opførelsen af muren.

Sígvøld Johansen uíser murstenene frem
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Skolebørnene under ledelse af Sigvald Johansen klarede rengøring af
murstenene. Sigvald var hurtig med bolsjeposen lige så snart det
beryndte at knibe med inüeressen, og så gik det jo lidt igen. Efter nogle
dage og uger var den vælùede mur igen rengiorü og opført. Der var
mange mennesker, der havde deres sommerferie her ved halbyggeriet.
Alle, der havde været støbemestre, gtk over til at være murermestre, og
herfra igen til at blive tømrermestre, så denne sommer var det nemt
med forfremmelse.

Der skal en lille pause til en gøng i mellem. Her holder Henry Larsen,
Leo Jeræen, Bent Christensen, BjgrnVoetmann og AndersVang pause
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Aktiuitet pd. sydgaulen. Kranen bleu stillet til rddighed af murerfirmaet
Voetrnann & Sønner

'.'
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SKØDET

15. september 1966 var repræsentantskabet samlet. Skødet skulle
underskrives. Sunds Sogneråd var repræsenteret ved sognerådsformand
H. Juul Andersen. Han læste skødets indhold op, hvorefter repræsen-
tantskabet underskrev skødet.

O MF O RA¡tt DRI/VG O G V ID REF Ø R E LS E

Bestyrelsen og arbejdsudvalget holdt møde den 11. oktober 1966
angående en henvendelse fra Sunds Skole om omforandring af omklæd-
ningsrummene. En skitse udarbejdet af skoleinspektøren blev vedtaget.
I skitsen var f6lgende forslag: at to omklædningsrum skulle slas
sammen til et süort rum og en lille omforandring af baderum.

Indgøngspartíet rnures af bl,. a. af Leo Jensen og Henry Larsen
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ØKONOMI

Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 28. oktober 1966. Der var
mødt 17 repræsentanter. Mødet var af orienterende karakter. Forman-
den redegjorde for forløbet indtil nu. Endvidere kunne han oplyse, at
man havde fået tilsagn om rentefrit, lån fra De Danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger på kr. 20.000.00 over 10 år, samtidig
oplyste han, at man stadig afuenter resultatet fra Dansk Idrætsforbund
og Tipsmidler. Til revisorer blev valgt B. Riis, Sparekassen og Iæo
Enevoldsen, Midtbank.

Selv om efteråret var sat ind, og vi gik vinteren imøde, gik arbejdet
fremad med raske skridt og godü humør. Man fejrede julen og nytar for
at tage fat på arbejdet igen i 1967.

Forskalníngsbrædder lægges pd cafeteriet af Niels Arne Birk, Meedom
Jensen og unge rtedhjælpere
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Ì'lY FORU¿ND

Den 7. marts 1967 blev der holdt besüyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmed-
lemmer var mødt, samt Kjeld Berthelsen og Evald Jessen fra arbejdsud-
valget. Arbejdsudvalget var utilfreds med formandens arbejde, hvorfor
formanden havde indkaldt med det ene punkt på dagsordenen, at
formanden skulle smides ud, og aù han trak sig både fra besüyrelsen,
repræsentantskabet og fra Hallens arbejde. Da Kjeld Berthelsen var
første suppleant, gik han automatisk ind i bestyrelsen, og næstforman-
den blev herefter formand. Samtidig oplystes det, at der var tilsagn om
byggelån fra Sunds Sparekasse på kr. 30.000.00 løbende over et hatvü ar.

Best¡rrelsen bestod herefter af:

Hans Evald Krath

I(aj Bertelsen

Sigfred Hagelskjær

Svend Berthelsen

Anders Vang Nielsen

Gudmund Overby

Kjeld Berthelsen

INSPET{TØNPAR

Den 17. april 1967 var der besùyrelsesmØde. AIle fra bestyrelsen var
mødt, samü Evald Jessen fra arbejdsudvalget. Der skulle arrangeres et
mØde med Sunds Sogneråd om asfaltering af parkeringspladsen foran
hallen, indsætüelse af g¡rmnastikredskaber og fastsættelse af lejeprisen
af hallen til skolen. Der skulle rettes henvendelse til indsamlerne om
videsü muligt, at gûe arbejdet færdigt inden l. maj 1967. Endvidere
drøftede man færdiggørelse af hallen, idet der måtte gøres en ekstra
indsats for at nå målet. Annonce angående inspektørpar skulle også
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sættes i værk.

Repræsentanter fra bestyrelsen havde møde med Sunds Sogneråd den
24. april 1967, hvor man forelagde ønskerne fra hallens side. Efter
samtale med sognerådet ville man få svar på et senere tidspunkt efter
næste sognerådsmøde.

Alle var mødt til bestyrelsesmØde den 19. maj 1967. Man havde
modtaget 28 ansøgninger til inspektørparstillingen, og eft,er en gennem-
gang af alle ansøgninger blev 5 sorteret fra som mulige emner, som der
skulle tages oplysninger pä, før det endelige valg kunne træffes.
Repræsentantskabsmødet blev fastsat til den 2. juni 1967.

Onsdag den 31. maj 1967 var der igen bestyrelsesmøde med ansættelse
af inspektørpar på programmet, og man vedtog at ansætte Edith og Jens
Peter Jensen, Østergade Sunds som det første inspektørpar for Sunds
Hallen.

DRIMSUDGTTTER OG HALLEJE

På mødet blev der foretaget lodtrækning om, hvilke best¡rrelsesmedlem-
mer, der skulle på valg ved repræsentantskabsmødet og ligeledes
revisor. Til bestyrelsen var Svend Bertelsen, Kjeld Berthelsen og
Gudmund Overby på valg, til revisor var Leo Enevoldsen på valg. Ifølge
vedtægterne skal repræsentantsskabet fastsætte hallejen. Fra bestyrel-
sens side ønskede man, at lave en opstilling sammen med budgettet for
det kommende år, som man så vil forelægge på repræsentantskabsmødet
til godkendelse. Bestyrelsens forslag er som følgende:

Samtlige driftsudgifter anslås til kr. 45.000.00, halleje kr. 30.00 i
aftenüimerne fra kl. 19.00 - 21.00, kr. 550.00 for weekend, kr. 400.00 for
søndage, kr. 300.00 for lørdage, og kr. 20.00 i skoletimerne.

Repræsentantskabsmødeü blev holdt den 2. juni 1967. Her bød forman-
den velkommen og gik direkte over til beretning om arbejdet, der var
udført siden starten af byggeriet. Regnskabet oplæstes af kassereren,
men da man ikke var færdig med byggerieü, var der ikke noget helt klart
billede af hallens Økonomi. Begge beretninger blev godkendt, da man
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oplyste at økonomien var fin. Bestyrelsesvalg var genvalg af Kield
Berthelsen, Gudmund Overby og Svend Bertelsen, til revisor genvalgtes
Leo Enevoldsen. Sognerådet ville ikke betale kr. 20,00, som foreslået af
bestyrelsen, derfor udsatte man timelejen til senere. Man skulle afrente
nye drøftelser, som sognerådet skulle have om sagen, for ville sognerådet
ikke beüale kr. 20,00, skulle aftentimebetalingen sættes op. Man vedtog
også, at der måtte afholdes bal i hallen, når det var i forbindelse med et
større arrangement, som afholdes afen hovedforening.

Inspektørparet blev ansat den 6. juni 1967, her blev lavet ansættplses-
kontrakt og lønspørgsmålet blev afklaret således, at hallen garanterede
en mindste løn på kr. 30.000,00 årlig.

Taget på, cafeteriet færdíggøres af bl. a. Euald Jessen og Meedom Jensen

€
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Der blev holdü ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 22. juni
t967.

Mødeüs enesüe punkt var fastsættelse af halleje, og derfor fik sogneråds-
formand H. Juul Andersen ordet. Han kunne meddele, at sognerådet
accepterede kr. 20,00 i timen i skoletiden som forslaget lød på, dog ville
man kun grve kr. 15,00 i den üid skolen brugt'e hallen indtil
sommerferien. Endvidere ville sognerådet indsætte de nødvendige
gymnastikredskaber. Sognerådet ville også yde et tilskud på kr. 7.000,00
til asfaltering af pladsen foran hallen. AIle sognerådets tilbud blev
godkendü. De øwige hallejer blev herefter. Kl. 15.00 - 19.00 kr. 20,00 i
timen og kl. 19.00 - 23.00 kr. 30,00 i timen. I begge tilfælde giver
udenforstående kr. 10,00 mere pr. time, det vil sige uden for Sunds,
Simmel\iær og Ilskov kommuner. Weekend kr. 500,00, lørdag kr. 300,00,
søndag kr. 400,00 og leje af cafeteriet kr. 200,00. Ved stævner og
lignende med entre betales yderligere lSVo af enüreindtægten. Leje af
omklædningsrum blev henlagt.

Ved efterfølgende besùyrelsesmØde konstiüuerede bestyrelsen sig med
Anders Vang som formand, Gudmund Overby som næstformand, I(aj
Bertelsen som kasserer og Hans Evald Krath som sekretær. Hallejeud-
valget blev udsat üil næste møde.

INDVIELSE AJT SUNDS HALLEN

På et mØde den 4. juli 1967, hvor også fesùudvalget deltog, blev det
besüemt, at indvielsen skulle foregå den 11., L2. og 13. august 1967.

Bestyrelsen holdt møde igen den 24. }uli 1967 sammen med festudvalget
og arbejdsudvalget. Her blev programmeü fastlagt, og man enedes om at
samles igen den 31. juli 1967. Her skulle damerne også deltage.

Den 31. juli var man samlet med festudvalget og arbejdsudvalget samt 6
damer, som skulle tilrettelægge arrangementet ved indvielsen.

Programmet for indvielsen blev endelig vedtaget den 7. august 1967 og
det blev som f6lger:
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Fredag den 11. august 1967:

Kl. 19.00

KI.20.00

Kl. 21.00

Iørdag den 12. august 1967:

Kl. 10.00 - 12.00

Kl. 14.00

Kl. 15.00

Kl. 16.00

Kl. r"7.00

KI.20.00

Søndag den 13. august 1967

Kl. 12.00

Kl. 14.30

Kl. 15.45

Kl. 17.00 - 18.00

Kl. 20.00

Sunds Hallen 1967 - 1992

Herrehåndbold

Folkedanseropvisning af Karup
Folkedanseúorening.

Legestue - ledet af H. Frandsen,I(arup.

Reception

Fanemarch fra Skolepladsen.

Den formelle indvielse.

Elitegymnastik ved Å"hus Amts Damehold og
Viborg Gymnastikskoles Herrehold.

Herrehåndbold - H.H.S.G. & I conüra
Herningkredsens K.F.U.M. og Ii ldræü.

Bal med Verner Christensens Orkester.

Håndbold - Lokal opgør.

Fodbold - Lokal opgør.

Badminüon - Lokal opgør.

Popbal for ungdom og teenager.

Bal med musik Excelsior.
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QntoS med gyrnnaster fra Sunds. I forreste række ses Toue Clernrnensen,
Ase Bertelsen, Lars Nygøard og Jøn Lauridsen

Induíelse af Sunds Hallen. AndersVang og Holger Suendsen hejser floget
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Entre ved de forskellige arrangementer. Fredag aften kr. 6,00. Iørdag
eftermiddag gratis. Lørdag aften kr. 10,00. Søndag eftermiddag kr. 2,00.

Søndag aften kr. 10,00. Festtalen skulle holdes af formanden for
D.D.S.G. & I., H.A.J. Pedersen. Der var også indbudt repræsentanter fra
de forskellige tilsluttede foreninger og sogeneråd.

Indvielsesfestenbegyndte den 11. august 1967 med håndbold og sluttede
af med Folkedans kl. 24.00 sammen med "Alüid frejdig når du går". Der
var 250 beüalende gæster og 45 Folkedansere.

Den 12. august 1967 begyndte med reception kl. 10.00, og der mødte
mellem 100 - 150 mennesker op for at gratulere med hallen. Der blev
serveret et glas vin og småkager. Herefter var der fanemarch gennen

byen under ledelse af politibetjent A. Hansen. Ved tilbagekomst til
hallen var der flaghejsning. Den formelle indvielse blev indledt med
velkomst af formanden Anders Vang Nielsen. Han gav et resume af
hallens tilblivelse og fremførte ønsket om at ungdommen ville værne om
hallen, men dog slide den op.

Formanden gav herefter ordet üil H.A.J. Pedersen, DDSG & I, der holdt
åbningstalen. Derefter fulgte taler af Schou Jensen, Herning, Chr.
Vestergård, Holsüebro, Holger Svendsen, Sunds, Gudmund Overby,
Sunds og A Hansen, Sunds. Der blev overrakt gaver til Kjeld Berthelsen
og Evald Jessen. Derefter fulgte gymnasüikopvisning af Aarhus Amts
Damehold og Viborg Gymnastikhøjskoles Herrehold. Håndboldkampene
blev en meget jævnbyrdig og underholdende dyst, og om aftenen var der
mellem 600 - 700 mennesker til dans til Verner Christensens orkester.
Søndag den 13. august 1967 blev der spillet håndbold, badminton og
fodbold. AIle dicipliner var lokalopgør. Senere var der var gratis popbal,
hvor børnene morede sig godt. Om aftenen var der dans for ca. 200
mennesker. Hele arrangementet forløb godt med en omsætning på kr.
24.000,00, hvilket gav et overskud üil hallen.

FØNSTE SÆSON

Tidsplanen blev fastlagt den 16. august 1967 for sæsonen 1967/68. Deü
viste sig, at der med det samme var brug for to haller for aù kunne
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dække behovet. Derfor måtte besüyrelsen lave en timefordeling, og denne
kom til at se således ud:

Sunds Badmintonklub

Sunds Gymnastikforening

Sunds - Simmelkjær KFUM og K
Sunds ldrætsforening

Ilskov - Simmelkjær Idrætsforening

Ikast DUI

Tulstrup Boldklub

Hauge

3 timer

6 üimer

3 timer

5 timer

4 timer

2 timer

2 üimer

3 üimer

H.H.S.G. & I. og Herningkredsens KFLIM og K ldræü havde ønsker om
at fä alle tiloversblevne timer, der kunne bevilges. Problemet blev
udskudt til næste møde.

Næste mØde blev den 21. og 22. august 1967, hvor man var snmlet om
ùilrettelæggelsen af timefordeling for vinteren 1967/68 og sæsonen i sin
helhed. På samme møde besluütede man aü købe en køledisk og 50 par
kopper.

I resten af året 1967 var bestyrelsen samlet 9 gange, hvor man havde
møde med JHF. Man besluttede at købe billetmaskine, folded6r til
cafeteriet kontraküer for udlejning af hallen og målüavle. Der blev også
giveü bevilling til, aü der skulle bygges dommertribune, at købe
skrivebord og jalousiskab samt stativer til garderoben. Man behandlede
også ønsker om lukning af hallen, mens man lavede g¡rmnastik, men
dette ønske kunne ikke imødekommes. Man besluttede at lave abonne-
menü med Falck for fornødne forbindskasser, ligeledes besluttede man at
købe en stØvsuger, og at der skulle opsættes hegn omkring hallen, som
det var krævet i forbindelse med skødet.
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Konùorartikler og tryksager n.v.
Forsikringer
Overskutl

Suncls llallen:
Gruntlen, skænket af Sunds

Kommu¡re lflg. skøcle
Skøcl e omkostninger

Sunds Hallen 1967 - 1992

Drlftsregnekab f,or tlclen
U tl g i f t e r indtil lo. aprl1 I!6f.

L 375 79

399 lo
118 66

kr. 1 893 75

Byggeregnskab samt status

Àktiver

Hånclvær'ke nrtlgi ft er
Àrbejde utlført uclen vetler-

Iag iflg. tegningsllstort
6o44 ti¡rer à kr. loroo

Àrkitekthonorar
trâne orr-ko sl,ninger
Ilenter af lån
Dlverse

Håndboldnet og mål m.v.

}'olstærkeranlæg
Sparekessen i Sunùs, C 4o6l

_ , ,.2550
- , 6ot¡-o2-o4925

¡,,/s Midtbank, Iooolo

Tllgodehaventle gaver iflg. i;egnings-
Iister:

lJeholtlrring af is

Bo ooo oo
a 96, 2' 8! 965 25

254 862 90

6o 44o oo
1o 5oo oo
3 2o6 5o
5 Boo 76

66o lo 4r7 435 7L

4 238 30

I ooo oo

9 496 57

L3 76L 3'
3oo oo

7 11o 96
6t 66

2 299 3o
24 65
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Indtægter

Halle j e
Salg af is m.v.
Beholdning af is Jo. aprlt 1967

anslået

Køb a-C' 1s n.v.

Ilenter

pr. 1. naj 1967.

Passiver

I 584 3o

3oo oo

1 884 lo
T 465 TL

95 ooo oo
30 ooo oo
20 ooo oo

925 oo

419 19

549 56

kr. 1 893 75

145 ooo oo

29 +26 75

r 255 tt

27o ,5o o7

kr. 446 ?3r 93

Sparekassen i Sunds, 6o1o
_ , 6oL2

D.D.S.c" & Idrætsforeninger

IIåntlværke rgæ1ct

Veregælcl, is
Kapital:

Grrrntlen, skænket af Sunds Ko¡¡¡rune
Gaver og bidrag lfIg. tegningsllster.
Syfestene ov€rskud
Byggearbe jcle utlen vederlag
Over.skutl iflg. drlftsregnsliabet

Bo
119

1o
6o

ooo oo
429 75
561 66
44o oo
118 66
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Dritf

Udoifter
El og varme
Annoncer
Rengóringsartikler og renovation
Forsikringer
Kontorartikler og tryksager
Revision og regnskabsmæssig assistance
Telefon
Reparation og vedligeholdelse
Diverse
Renter
Afskrivninger:

Ilallen, afdrag på faste lån
Inventar, 30t af kr. 35.420.95

overskud

Aktiver
Sunds Hal"Ien:

Iflg. status pr. 1. maj 1967
Håndværke rudg i fter
El og varme m.v.
Parkeringsplads
Arbejde udført uden vederlag ud-
over tegningslister, anslået
8000 timer a kr. 10.00

- omsgdotgørelse 28.794.50
afskrevet iflq. drift-
sregnskabet 10,000.00

Inventar:
Iftg. status pr. 1. maj 1967
Nyanskaffelser 35.460.45
- refunderet af kommunen 5.277.80

- afskrevet iflg. driftsregnskabet
Sparekassen i Sunds, 02-05158

^/s 
Midtbank, Sunds, 100010-1

Tilgodehavende gaver iflg tegnings-
l. i-ster
Tilgodehavende halle je

20.626.95
2.392.52

Þ9*9IlE99

S t a t u s p r.

12 .732 .40
2t7.42

3.968.46
1.331.98
2.699 .78

750 .00
r.027 .89

314.24
300.00

10.000.00,
10.626 .95

- 30: ir 19

23.342.17
8.652.05

s32.387.91

24.794 .00

I.676.79

1.703.35
19.306.00

929*999¿9I

4L7
51

5
t7

435.71
052.39
333.01
361.30

80 .000 - 00

571.182.41

38.794.50

5.238.30

30.182.65
35.420 - 95
10 .626.95-T¡65õ';¡¡

26.79
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Indtæqter
HalIe j e
Enterindtægter
Indvundne renter

1. mai 1968
Passiver

Sparekassen i Sunds, 6010
Dansk Idrætsforborbund
D,D.S.G og ldræt6foreninger
Sparekassen i Sunds, 01-01573
Håndværkergæld og skyldige omkost*
ninger
Kapital:

Iflg. status pr. 1.naj 1967
overskud ved halindvielse
caver og bidrag
Byggearbejde uden vederlag
Tilskud til parkeringsplads
Tilskud tipsmidlerne
Overskud iflg. driftsregnskabet

Àfskrevne uerholdeJ.ige gavetilsagn

85.000.00
40 .000.00
20 .000 .00

388.078.77
1.020.00

270.550 .07
5.162.08
2.974.L0

80.000.00 '7.000.00
20.000.00,
2.392.52

54.573.45
440.24

åå=9!l+É9

145.000.00
a4 .92L .40

2.887.88

387.058.77

2 .449 .45
52.I24.OO
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2, SÆSON

I 1968 blev der holdt 3 bestyrelsesmØder f6r repræsentantskabsmØdet.
Her blev lejen for omklædningsrummene for stadion fastsaü til kr. 20,00
pr. gang, ligeledes blev et lån i Sparekassen underskrevet. Der var
kommet kr. 20.000,00 fra tipsmidlerne, og det blev meddelelt, at Svend
Bertelsen var udtrådt afbesüyrelsen, så suppleant Holger Svendsen var
ny betyrelsesmedlem. Det ordinære repræsentantskabsmøde skulle være
den 4. juni 1968, og man vedtog at invitere pressen t'il dette mØde. Der
var blevet ryddet op foran hallen og plantet nogle stedsegrønne planter,
og for dette ville man betale Peder Jensen kr. 300,00.

Ved repræsentantskabsmødeü den 4. juni 1968 bød formanden velkom-
men, Lars Aa. Lauridsen blev valgt til dirigent, og herefter afgav
formanden sin beretning. Han fortalte, at åreü havde været et prøveår,
men at hallen havde virkeü godt, da den havde været optaget fra
sepüember til april samt 25 weekender. Skolen havde brugt hallen i
skoleüiden fra kl. 8.00 - 14.30. Varmen var utilstrækkelig for publikum,
så man kunne ønske noget elstrålevarme. Han nævnede også, at
inspektøren antageligt tjente det beløb, som var nævnt i konürakten.
Den arlige indtægt havde været kr. 54.000,00 med et lille overskud. Den
samlede gæld var kr. 190.000,00. Inspektøren havde for lidt plads, og
derfor ville man lægge garderoben til, da den ikke blev benyttet.
I(assereren oplæste regnskabet og kunne oplyse, aù kommunen var den
største debitor. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jens Vinther,
Simmelkjær, Jgrgen Dahl, Ilskov, Jens Chr. Lund, Sunds og Lars Aa.
Lauridsen, Sunds samt tre supleanter. Man vedtog aü hallejen skulle
være uændret, men at kommunen skulle give et beløb på kr. 25.000,00
for hele skoleåret, dog skulle lørdagene være fri.

Resten af året 1968 blev der afholdt 4 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen
konstituerede sig med Lars Aa. Lauridsen som formand, Kjeld Berthel-
sen som næstformand, Gudmund Overby som kasserer, Jens Chr. Lund
som sekretær, og en tremands gruppe til varetagelse af hurtige indgreb
blev nedsaù. Tobaksrygning blev forbudt i hallen, tilbud på bænke i
Hallen skulle indhentes, og man skulle bruge et tilbud på vaske- og
widemaskine til brug ved rengøringen af hallen. Bestyrerparret var til
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forhandling om løn, lønkravet var kr. 42.000,00 og der blev tilbudt kr.
40.000,00. Man besluttede at købe vaske- og widemaskine og at købe
haverekvisitter. Budgetteü blev behandlet, anslåede og beregnede udgif-
ter blev sat üil kr. 54.000,00. Tagrenderne skulle repareres, plan om leje
af Hallen i sæsonen 1968/69 blev behandlet, og det blev vedtaget, at
bestyrerparret udskifter blomster i cafeteriet efter behov. Omforandring
af varmtvandsforsyning til baderum og køkken skulle laves til en udgift
af kr. 2.500,00. Reklamer på banderne blev vedtaget. Best¡nelsesmed-
lemmerne skal selv beüale, hvad man eventuelt nyder ved bestyrelsesmø-
derne. Et lille beløb til dækning af underskud mellem det garanterede og
faktiske indtjente på kr. 4.553,16 blev betalt til bestyrerparret. Priser for
reklamebander blev fastsat til kr. 300,00 for sidebander og kr. 350,00 for
endebander.

3. SÆSO/V

Der blev afholdt 3 bestyrelsesmøder i 1969 f6r repræsentantskabsmødet.
Her havde man indbudt politibetjent A. Hansen til orientering om
spiritusbevilling. Han kunne ikke komme, men lovede at ville anbefale
ansøgningen. Der blev også vedtaget at opsætte spejle i dameomklæd-
ningsrummet, tilbud på nyt højttaleranlæg blev behandlet. Det blev
vedtageü, aü der skulle søges om forhøjelse af kassekreditüen til kr.
100.000,00, at hallejen skulle forhøjes, at der skulle males streger til
volleyball, aü der skulle vises opmærksomhed til Hammerum Hallen, og
at repræsentantskabmødet skulle være den 4. juni 1969. I repræsen-
tantskabet kom følgende:

Sunds Sogneråd H. Juul Andersen og
Anders Vang

Peder Jespersen og
Martin Jensen

Gudmund Overby og
Erik Nørgaard

Sunds-Simmelkj ær-Ilskov Landbofor

Sunds ldrætsforening
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Ilskov Idrætsforening Jørgen Dahl og
Evald Pedersen

Arne Larsen og
Hans Evald Krath

Edith Larsen og
Konrad Lauridsen

Tage Frederiksen og
I(aj Bertelsen

Holger Svendsen og
Jens. Kr. Lund

Jens Vinther og
Jens Ole Nielsen

Sigfred Hagelskjær og
Holger Ø. Jensen

Kjeld Berühelsen og
Lars Aa. Lauridsen

SundsKFtlM&Kldræt

Sunds I(FUM & K

Sunds Badmintonklub

Sunds Gymnasüikforening

Simmelkjær Boldklub

Simmel\iær KFUM & K

Sunds Borger & Haandværkerfor.

Mødet var indvarsleü til kl. 20.00, men der var en, der havde glemt
tidspunktet, så derfor startede mØdet ikke før kl. 20.47. Dirigent blev
Peder Jespersen. Formanden aflagde sin beretning og omtalte nogle nye
bestemmelser, nemlig forbud mod rygning ved sportslig benyttelse og
tilladelse til spiritusbevilling. Weekendstævner var det småt med.
Herefter var det kassererens tur til at oplæse regnskabeü. Samlede
udgifter var kr. 90.489,47, hvilket gav et underskud på kr. 20.583,20.
Status balancerede med kr. 550.209,53. Begge bereüninger var så til
debat. Her var Hans Evald Krath meget utilfreds med spiritusbevil-
lingen, men efter en saglig begrundelse fra besüyrelsen blev begge

bereüninger godkendü. Bestyrelsesvalg gav valg til Kjeld Berühelsen,
Gudmund Overby og Holger Svendsen. Det blev også vedtaget, at
formanden fik sine telefonudgifter betalt.

Der blev holdü 5 bestyrelsesmøder i tiden frem til næste repræsentant-
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skabsmøde i året 1970. Der blev holdt halfest den 30. august 1969 med
et overskud på kr. 10.000,00. Der var blevet indhentet tilbud på
tagdækning og isolering til kr. 65.671,00, hvilket blev vedtaget.
Ligeledes blev det vedüaget at udskifte radiatorer i cafeteriet samt
udvidelse af samme til en udgift, på kr. 17.045,00. Den 2. maj 1gZ0 var
der 700 mennesker üil halfest. Ca. 400 deltog i fællesspisningen, og det
blev til et overskud på ca. kr. 10 - 12.000,00. Ved et af møderne blev det
vedtaget, at forelægge vedtægtændring ved repræsentantskabsmødet
den 3.juni 1970.

SPREDTE TNÆK FNA ß70-80

Repræsentantskabsmødet den 3. juni lg70 startede med valget af
dirigent. Bent christensen blev valgt, og formanden aflagde beretning
om hallens drift, som havde været üilfredsstillende. Beretningen blev
godkendt uden kommenüarer. I(assereren oplæste regnskabet, som viste
samlede udgifter kr. 99.597,28. Aküiver og passiver balancerede med kr.
585.256,32. Beretningen blev godkendt. Ved bestyrelsesvalget var der
genvalg på nær Jens Kr. Lund, i stedet blev l(aj Bertelsen vatgt.

I perioden til næste repræsentantskabsmøde i juni 1971 blev der holdt 5
bestyrelsesmøder og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På det
ekstraordinære repræsentantskabsmØde den 6. juli 1gz0 blev vedtægt-
sændringerne vedtaget. Samtidig blev timebetalingen for ledige week-
ends faslsat üil kr. 30,00 pr. time, og lørdag formiddage skulle forsøges
udlejet fasü til kr. 40,00 pr. time. På et af besüyrelsesmØderne blev det
besluttet, aü Peder Jensen skulle have refunderet sine udlæg til
telefonudgifter.

Forsikringsspørgsmålet skulle ordnes, eü stålbord üil køkkenet blev
bevilgeü, samt en indgang til stadion, mod at kommunen overtog sne- og
isrydning.

Repræsenüantskabsmødet den 30. juni 1971 startede med formandens
beretning. Her berettede han, at hallen havde væreü udlejet 858 timer,
17 weekender og 3 lørdage. Der var blevet anskaffet møntüelefon, süige,
opvaskemaskine og støv- og vandsuger. Alle blev genvalgt til bestyrel-
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sen, og rran vedtog at forhøje lejeindtægten med kr. 18.000.00.

Tiden frem til næste repræsentantskabsmøde blev brugt til at afholde 5

bestyrelsesmøder, hvor der bl. a. blev bevilgeü et kasseapparaü samt
servering af 2 stk. smørrebrød, | øl og kaffe i forbindelse med
repræsentantskabsmøder.

Veð repræsentantskabsmødet d. 21. juni 1972 var der stort mandefald.
Fraværende var N. O. Hansen, Egon Højland, Tage Frederiksen, Jens
Vinter, Væn Ejby, Sigfred Hagelskjær og Holger Ø. Jensen. I stedet' for
Egon Højland mødte Aksel Knudsen, i stedeü for Tage Frederiksen
mødte Niels Hald. Formanden aflagde beretning over hallens drift.
Timetallet var opgjort meget præcist til 1145,5 time. Herningordningen
var blevet indf6rt, og denne ordning var god for foreningernes økonomi.
Derefter aflagde kassereren beretning. Begge beretninger blev godkendt
og bestyrelsen blev genvalgt.

Arbejdet med hallens drift var så let, at der kun skulle 6 bestyrelsesmø-
der til frem til næste repræsenùant'skabsmøde, som blev fastsat üil d. 7.
juni 1973. Det blev vedüaget, at der skulle sættes hegn op omkring
hallens grund, udvidelsesplaner samt planer om tilbygning blev fremsat,
og der blev sågar talt om en wømmehal. Halfesten blev afholdt den
anden lørdag i maj 1973. Håndværkerne blev inviteret til licitat'ion over
udvidelse af omklædningsrummene.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 7. juli 1973, her blev som
sædvanlig valgt dirigent, formanden og kassereren aflagde de bestemte
beretninger over hallens drift i året 1972 - 1973. Hallen havde været
udlejet i 1454 timer, og der var også blevet lavet overenskomst med
Herning Kommune, underskrevet af Jens Mathiasen. Alle blev genvalgt
til bestyrelsen. Eü forslag om afholdelse af bal i hallen blev nedstemt.

Herefter blev der afholdt 4 bestyrelsesmøder i perioden fua 27. juni 1973
üil 15. maj L974. Håndværkerudgifter til tilbygning blev på kr.
382.876,09. Sparekassen bevilgede lån til byggeriet.

Ved repræsentantskabsmødet den 10. juni 1974 blev den sædvanlige
dagsorden fulgt. Formanden bød velkommen og nævnede i sin beretning,
at man havde fået de nye omklædningsrum gjort færdige til brug.
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Regnskabet oplæstes af revisoren. Alle blev genvalgt til bestyrelsen.

I tiden frem til næste repræsentantskabsmøde blev der afholdü 3
bestyrelsesmøder. Ved disse møder blev det bestemt at købe TV, og der
blev giveü tilladelse til, at foreningerne måtte bruge hallen üil afslut-
ningsfester. Man bestemte også aü bruge samme budget, som sidste år,
da det gik så godt.

Ved repræsentantskabsmØdet den 16. juni 1975 var der mødt en
repræsentanü som stedfortræder for en anden. Stedfortræderen havde
ingen fuldmagt, og derfor fik vedkommende ikke stemmeret. Det var
strenge regler, som man valgte at overholde. Alle blev genvalgt til
bestyrelsen.

Skolen lægger sin årlige fesü over i hallen. Hallen bliver brugt til
idrætslignende formål fra kl. 08.00 til kl. 23.00 alle ugens dage.

Repræsentantskabet vedtager, at bestyrelsen hvert år arrangerer en
årsfesü i mqi måned.

Nyanskaffelser: rengøringsmaskiner, ventilation, stole og borde.

.årret, har på alle måder været tilfredsstiltende. Medvirkende til detüe har
været velvilje og et godt samarbejde med alle parter såvel foreninger,
skolen, kommunen, kollegaer i bestyrelsen og sidst men ikke mindst
inspeküørparret.

Bestyrelsen godkender at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for en
sognegard ved hallen. N.O. Hansens kommentar var: "Der er i øjeblikket
mange krav og ønsker fra foreninger i kommunen, som der dewærre
ikke kan blive plads til inden for vores investeringsramme. Dette skal
ikke forstås som et afslag eller negativ indstilling.Jeg s¡mes heller ikke,
man skal blande idrætshal og sognegard sammen, men jeg forsüår godt,
aü man ikke er interesseret i at restaurere på det gamle forsamlings-
hus."

1977 blev året med debatten om hvilke aktiviteter, der skulle foregå i
hallen fta 1977 - 1980. Det blev vedtaget, at det kun var idrætslige
formåI, hallen måtte bruges til, dog kunne repræsentantskabet god-
kende, at bestemte formål tilgodeses, med overskud fra arrangementer,
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hvor halbestyrelsen er arrangør, når godkendelse forelægger fra den
garanterende kommunes myndighed. Derfor blev Sunds Fondens
ansøgning om benyttelse af hallen til andet end idrætslige formål
afslået.

FORM¿¡,IDENS BERETNING VED 10 ÅNS ¡WruNøT
Vi er nu nået til det tiende ordinære repræsentanüskabsmøde i Sunds
Hallens historie. Det er derfor en milepæl for 10 års aktiviteter, som
sikkerü har været endnu større, end man havde forudset. Man kan med
reüte kalde den forløbne üid siden indvielsen for 10 gode år for Sunds
Hallen, både idrætslig og økonomisk, og derfor tilfredsstillende at se

tilbage på. I deü forløbene år, siden sidste ordinære repræsentantskabs-
møde, har der været aftroldt 6 bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært
repræsentanüskabsmøde og flere udvalgsmøder. Foreninger som er
tilsluttet den såkaldte "Herning ordning" har deù sidste år benyttet,
hallen således:

HH&G&I
Sunds Idrætsforening

Herning kreds KFUM

Sunds Gymnasüikforening

Sunds Badmintonklub

Sunds KFIJM og llskov IF

Simmelkj ær Gymnastikfor

Simmelkjær Boldklub

I alt

heraf fællestimer

I alt

256 timer

234

L44

309

419

470

96

30

1958 timer

r92

1766 timer
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Andre Aktiviteter: Skoleidræt

Pensionistgymnastik

J.H.F.

Håndboldforening

Gymnastikopvisning

Landstævne trampolin

Danseskoleopvisning

Sunds Hallens årsfesù

Midsommerfest.

Ud over aküiviteterne i selve hallen, bør nævnes mØdelokalerne som også
i det forløbne år, udover mange andre arrangementer, med relation til
foreningsarbejde, også har danneù ramme om afsluüningsfester for aktive
medlemmer.

Glædeliryis har man fundeü en ordning, som virker tilfredssüillende, så
foreningernes medlemmer også üil sådanne arrangementer har glæde og
fornøjelse af Sunds Hallen.

Jeg vil gerne give udtryk for anerkendelse til foreningsledere for godt og
loyalt samarbejde, også vedrørende disse arrangementer.

I øwigt vil jeg gerne sige tak til alle som har medvirket positivt for godt
samarbejde i det forløbene år. Sidst, men ikke mindst, tak til
inspektørparret for godü og veludført arbejde i et ikke altid lige letjob.

Det sammenhold i repræsentantskabet og bestyrelsen, som har været
kendetegnende i de første 10 ar af Sunds Hallens historie, ñnder jeg
ligeledes anledning til at fremhæve som eksemplarisk. Jeg 6nsker og
tror, dette vil fortsætte, så Sunds Hallen også fremtidig kan opfylde siü
formål på bedste måde.

Lars Aage Lauridsen
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Bueme rejses. Det uar nernnlere end ved hal I

Bueme er rejst, og der gçres klar til rejsegílde
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Det er et stort arbejde a.t laue et gulu, der kan fjedre

FIa receptionen ued índvielsen af hal 2
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SPREDTE TRÆKFRAÅNøWU 1980. 1992

I 1980 nedsættes et udvalg for at undersøge mulighederne for mere
halkapasitet i Sunds. Bestyrelsen er stemt for en anekshal.

I 1983 gives der tilladelse til 1 - 2 arrangementer pr. år af ikke
idrætslige aktiviteter.

I 1984 bliver Sunds Fonden ophævet og de bevilger kr. 100.000,00 üil hal
nr. 2. Der kommer en ny tilskudsordning fra Herning Kommune med et
fast årlig beløb. Kommunen godkender ikke t'ilþgning til hallen og
bestyrelsen fär at vide, at anlægsudgifter og drift er kommunen
uvedkommende, men det bliver bestemü på et bestyrelsesmøde, at
byggeriet sættes i gang üil fastsat tid. Tilbygningen kommer op og stå, og
efter en opbygningsfase følger oftest en periode med vedligeholdelse og
forbedringer, så de tilstødende lokaler samt kiosken friskes oP, oB i 1985

er der udskiftning af lamper, der bliver sat fliser op i omklædningsrum,
der kommer ventilation i det nye klublokale og halgulvet bliver lakeret.

Halinspektørpanet Edith og Jens Peter Jensen opsiger deres stilling
p.g.a. Peters sygdom.

Den 1. oktober bliver ^Å,"" og Finn Birkely ansat som inspektørpar.

Hallen søger spirtusbevilling. Det bliver afslået, men der kan søges

lejlighedsbevilling.

Sunds ldræts Forening få¡ tilladelse til aü benytte arealerne omkring
hallen til byfesü.

I 1987 går IGld Bertelsen af. Han har på det tidspunkt siddet i
bestyrelsen i 20 år.

Den 27. februar 1988 ansættes Laila og Jack Madsen som best¡rrerpar.
Den 16. marts 1988 underskrives kontrakten og den 6. maj 1988 er der
reception for besüyrerparret.

HAL 2

Hal 2 påbegyndes i april 1988 og den 9. maj er der rejsegilde.
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Den 27. august 1988 fandt indvielsen af hal 2 sted. Det startede med, at
FDFIFPF Tambourkorps spillede rundt i byens gader for at sluüte foran
hallen. Der var ca. 300 indbudte gæster, repræsentanter fra fore-
ningerne, og andre interesserede var mØdt op til stort "Ta'selv bord" og
fadøI. Aksel Christensen bød velkommen, og derefter fandt den offrcielle
indvielse sted med fesütale af Helge Sander. Så fulgte en række talere,
som rost¿ udvalget for deü store og flotte stykke arbejde, der var lagt i
hal 2. Senere var der opvisning af Hammerum Herreds
Repræsentationshold samt nogle badmintonspillere. Nu var Hal z
offrcielü taget i brug. Dagen sluttede med høstfest, hvor ?00 mennesker
morede sig til musik af Bjørn og Okay.

Hal2 på.begyndes
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Den 1. november bliver Edith Jensen ansat på fuld tid.

I 1989 foreslåes "Udvalget for hal 2" ændret til "Støtteforening for Sunds

Hallerne".

Formanden beretter i 1991 at begge haller stadig har været udlejet
l\OVo fua august til april. Der er et ønske om at hal 2 også kunne blive
udnyttet om formiddagen af skolen.

Forberedelser til 25 års jubilæum er i gang. Tidspunktet bliver sat til
den 2. maj 1992.

Den nuuærende bestyrelse (1992): AxeI Christensen, Bent Johansen,
Holger Østergaard, I{arsten Møller, Edgin Johønsen, Erik Dalbierg og

Ole Gul,l
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AI(TTVITETER I SI,]NDS IIALLER¡{E.

I Sunds Hallerne foregår mange aktivitæter både for de helt unge, men
sandelig også for de ældre.

Der er Sport og Leg for de helt små med ledelse af og fra børnehave og
foreningerne.

Håndbold ledes af Sunds Gymnastikforening, som har deltagelse fra
mikro deltagere som de mindste og yngste til old girls og old boys. Alle
aldre er dækket ind med deltagelse. I indeværende år ligger to herrehotd
til oprykning.

Håndboldtræníng. Pâ bílledet ses bl. a. Jette, Bírthe og Lene

Sunds Badmintonklub, gør et stort arbejde, og deltagerne er lige fra de
helt små til Old Girls og Old Boys. Ældste deltager er over Z0 år. Sunds
Badmintonklub leder denne sportsgren meget finü, og prøver at skaffe
plads üil så mange som muligt, alt efter som pladsforholdene tillader,
også i denne sportsgren vises der fine resultater.
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Badmíntontræning. På' billedet ses Gítte Lgnstrup og Kamilla Næsted

Volleyball står Sunds KFTIM Idræt for, De administrerer denne

sportsgren meget frnt både hos de helt små, men også for de modne

aldre, her spiller man både i Jyllandsserien og Danmarksserien, så sig
ikke at Sunds Volleyballspillere ikke kan gøre sig gældende.

Volleybalttræning. På bíIledet ses bl. a. Conníe, Hanne, Birgitte, Bo og

Cørsten
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Tennis bliver der også spillet, i sunds Hallerne, som ledes af sunds
Tennisklub.

Fodbold, her tænkes mesü på indendørsfodbold, bliver administrereü af
sunds Idræt'sforening, med deltagelse af såvel ungdoms- som seniorspil-
lere, Også denne sportsgren udnytter hallen megeü fint.
Hammerum Heneds skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening er også
flittige brugere af Sunds Hallerne til sine aktiviteter.

Akùiviteterne er vidt spændende, vi kan nævne:

SENIORDANS.

\ryHIST FOR KORTSPILLERE

HÄNonoln.
FODBOLD.

BADMINTON.

VOLLEYBAIL.

GYMNASTIK FOR PENSIONISTER.

GYMNASTIK FOR MOTIONISTER I ALLE ALDRE.

ST.ISVNER AF ENITVER ART, AF ALLE OVENNÆVNTE AICTIVITE-
TER

FOLKEDANS

UNGDOMSSKOLENS ÅruTCO SPIRITUSFRIE DISKOTEK
FOR3NINGER¡üES SPIRITUSFRIE DISKOTEK

TRAMPOLINSPRING

I'DI,EJNING TIL UDENBYS INSTITUTIONER

DER BLTVER OGSÅ, AFVTKLE'T 'T'R¡] FESTER I HALLEN OM ÅNNt.
Alt i alt viser ovenstående en god udnyüüelse af sunds Hallerne.
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FORMANDEN.

Repræsentantskabet for Sunds Hallerne vælger hvert ar en bestyrelse til
at varetage arbejdet med administrationen af sunds Hallerne. Den
første bestyrelse, som blev valgt i 1966 bestod af syv medlemmer. Det
blev bestemt, at tre bestyrelsesmedlemmer skulle vælges på ulige arsüal

og fire på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær, samt alle de udvalg man kan üænke

sig nedsat i arets løb.

Af den første bestyrelse blev Aksel Chrisüensen valgt til formand, han
blev afløst af Anders Vang Nielsen, som igen blev afløst af Lars Aage

Lauridsen. Hans afløser blev Evald Jessen, som så igen blev afløsü af
Aksel Christensen, som nu i skrivende stund er formand'

En formands arbejde består i at lede arbejdet i bestyrelsen, ligesom
arbejdet også består i at skabe god forståelse mellem alle besüyrelseskol-
legaer, ligesom han skal sØrge for ab fù al information ud til
bestyrelseskollegaerne, så de er helt orienteret om hallens drift.
Heldigvis har vi et meget godt samarbejde, sådan at forstå, at tingene
bliver lagt frem til drøftelse og bearbejdning, og alle vore beslutninger er
alle enstemmige.

Jeg vil gerne hermed udtale, at deü var en sk6n opgave, at arbejde med
opførelsen af en idrætshal til gavn for sognets ungdom. Selvom man en
gang imellem syntes, at arbejdet blev lidt for meget, især ved opførelsen
af Sunds Hallen, hvor arbejdet strakte sig over et par år, med mange
møder og frivilligt arbejde, men alligevel var det arbejdet værd, og deü

tØr jeg også udtale på de tre andre formænds vegne, selvom Lars Aage
Lauridsen er afgået ved døden i mellemtiden.

Den siddende bestyrelse har fungereü nu i en del ar med et fantastisk
godt samarbejde, og det vil jeg her som formand takke alle i besüyrelsen
for. Det er altid godt for en bestyrelse, når man arbejder godt sammen i
god forståelse.

Hvad angår det daglige arbejde, har formændene jo altid haft gode

kræfter i insfiektørpanene. Først havde vi fornøielsen at have Edith og
Peder Jensen i 18 -19 ar. Da så de måüte holde på grund af sygdom, var
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Aase og Finn Birkely inspektørpar i næstnn 2 år, hvorefter vores
nuværende inspeküørpar Laila og Jack Madsen overtog arbejdeü, som nu
fungere godt og solidü. Det at have et dygtigt inspektørpat gør
formandens arbejde meget lettere, og det skal herved siges en stor tak til
alle forhenværende og nuværende medarbejdere. Desværre kan vi ikke
sige üak til Peder Jensen, som er afgåeü ved døden.

Til slut vil jeg üakke alle mine besüyrelseskollegaer for godü samarbejde,
ligeledes tak til alle medarbejdere, tak til alle foreningerne og
instituüioner for godt samarbejde, ligesom jeg vil udtale et æret være
Lars Aage Lauridsens og Peder Jensens minde.

Aksel Christensen

Høludualget: Axcl Chrístensen, Edgin Johansen og Erik Døtbjerg
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SI,'NDS IIALLEN . EN FRIVILLIG INDSATS

På det tidspunkt tankerne om hallen opstod, var jeg formand for Sunds
Idrætsforening, så jeg var med lige fra starten. Det var Sunds
Gymnastikforening, der indkaldte til møde, og jeg meldte mig straks i
arbejdsudvalget. Dette arbejde involverede mig stærkt i fordelingen af
de frivillige arbejdstimer. I(aj Bertelsen og jeg fik efter indsamlingen en
liste over de, der havde meldt sig, hvor der stod, hvad de bedst kunne
lave på hallen. Vi skulle Ë puslespillet til at gå op, og i beryndelsen
skrev vi pænt til folk om, hvornår og hvad de skulle lave. Det viste sig
snart at dette ikke duede. Jeg begyndte så at ringe rundt og køre ud for
at snakke personlig med folk, og det gav resultat. De kom, og tit var der
mange, så arbejdeü gik let. Som arbejdet skred frem opbrugte de deres
timer, men hallen var jo ikke færdig, og når jeg påpegede deü, kom de.
Derfor grk jeg over til at give folk en opgâve, så skulle de arbejde med
det, til den var færdig.

Kun en enkelt gang sagde en mand, at han ikke var tliemme, skønt jeg
lige havde set et glimt af ham i køkkenet, så sagde jeg til konen, at hun
skulle sige til ham, at så har jeg heller ikke været her - manden kom.

Det var et stort arbejde at styre det, og en gang stod der kun 2 mand og
arbejdede på en gavl. Jeg fik at vide, at detüe her gad de ikke, hvis de
skulle stå her selv. Der skulle jo også være nogle til at bære sten, lave
stillads o.s.v., så jeg måtte hurtig i gang med at finde nogle, der kunne
hjæIpe, og en gang måtte jeg selv træde til, selv om det var højt oppe.

Nar der var nogle , der havde fødselsdag gavjeg øl eller sodavand for at
påskgnne, at de arbejdede på hallen i stedet for at blive hjemme. En stor
virkning havde vore pauser, når der var kaffe og kage til. Mange var
flinke til at komme med med noget ellers måtte jeg ringe, men det var
altid dejlig, når folk tænkte på os.

Jeg kan huske at parketgulvet kom med en godsvogn til Sunds, så var
det bare om at fä faü i alt det, der kunne k6re, så vi kunne fä gulvet om
til hallen.

Til indvielsen skulle jeg demonstrere, hvordan man spillede indefodbold,
for det vidste de andre ikke, hvordan man gjorde.
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I en periode stod jeg for alt indefolbold for juniores, jeg skulle sørge for
trænere, træningstidspunkter, kampe o.s.v.

Fra starten kom jeg i bestyrelsen og blev kasserer, og det var jeg i f0 ar.
Jeg fik en formen gave - en lighter med inskription, som tak for det
arbejde, jeg havde gjort.

Tillykke med jubilæet og tiden fremover.

Gudmund Overby

Østmuren er uæltet. De friuillige uar ued at míste modet
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ST'NDS IIALLEN . PI,ANI,ÆGNING OG DET PRAKTISKE
ARBEAIDE

På et borgermøde, hvor sognerådet var i krydsild, kom der et spørgsmåI,

om de ville støtte et projekt med en idrætshal. Flere fulgte sagen oP, oB

derved kom mødet üil at dreje sig mest om en idrætshal i Sunds. Dette
satte rigtig gang i debatten ude i befolkningen'

Jeg var med til det hele fra starten af. Der blev lavet et arbejdsudvalg,
ogiet kom jeg med i. Jeg var med rundt og se på forskellige haller. Da
biggeriet gik i gang, stod Evald Jessen og ieg for planlægningen af
arbe¡det. Vi tilrettelagde det hver dag, så fra start og til byggeriet var
færdigt, var vi hver dag på byggepladsen. Vi var nødt til ab følge

byggeriet meget nøje, for vi skulle ordne deü praktiske, så som at
piuntægge hvad der skulle laves, bestille materialer og sørge for, det kom

üil rette tid o.s.v.

Der var især to, der havde den faglige ekspertice, og det var Evald
Jessen som tømrer og Svend Voetmann som murer.

vi giorde alt for at Ë materialerne så billigt som muligt. vi besüilte dem
gennem de lokale ftrmaer, for de havde givet tilsagn om, at vi kunne fä
materialerne til indkøbspris. Derved sparede vi 10'000 kr. på buerne'

Vognmændene hjalp os også meget. De kørte alt uden fragludgifter.
F.eks bestitte vi murstenene på stedet, når så en vognmand var i
nærheden, kørte han hen og hentede dem.

I begyndelsen arbejdede vi om l6rdagen, men det greb hurtigt om sig, så

der også blev arbejdet hver aften fra ca. kl. 17.30 til det blev mørkü.

Søndagen blev holdt fri, kun en gang arbejdede vi en søndag formiddag.

Ilrdagen var en lang dag, derfor blev der arrangeret, at der hver lørdag
skulle komme nogle enten med øl eller kaffe og kage.

Da slutopgørelsen over hallen blev lavet, viste deü sig, at den færdige hal
med materialer var billigere, end hvis materialerne skulle være leveret
på byggepladsen til indkøbspris.

En tille sjov ting var der ved færdiggørelsen af hallen. Luxol plejede at
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asfalüere i byen mod at sognerådet fik en arlig udflugt. Denne frynsegode
gik nu til hallen, som fik asfalteret billigere.

ï 1967 korn jeg ind i bestyrelsen, og der opnåede jeg 20 ars jubilæum.

Det var glædeligt, at hallen med det samme blev fuldt udnyttet. Der var
endda mange timer, der blev skaret væk, så det viste sig, at det var deü
rigtige, vi giorde dengang.

fillykke med jubilæet.

Keld Bertelsen

PlanlægningsmØde på, taget rnelletn Keld Bertelsen og Euald Jessen
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FøRS¡TE BESTYRERPAR

Da vi blev ansat i sunds Hallen som bestyrerpar, anede vi ikke, hvad vi
gik ind til. Deü var pionerarbejde og det var n¡rü for både besùyrelsen og

õs. Vi stillede ingen krav, derfor var der i begyndelsen ikke nogle

hjælpemidler, kun vore bare næver. vi havde nogle store gulvklude og 2

sioré svaber, som vi kunne skubbe foran os, når gulvet skulle gøres rent.

Deü var en stor hjælp, da vi efter 3-4 ar fik en elektrisk widemaskine til
de store gulvklude. Det var luksus.

vi havde nogle lange arbejdsdage. vi skulle låse op kl. 7.50 og så var vi
der næsten uafbrudt til midnat.

Det var en stor omvæltning for en ellers hjemmegående husmoder med 6

børn.

For at supplere vores indtægt begyndte vi at holde familiefester i hallen.
Efterhånãen købüe vi flere og større maskiner üil køkkenet, så det kunne
lette arbejdet.

Der skulle mange omforandringer til for at få det til at fungere. Peter

lavede meget afdet i sommerferier, og her kom hans mureruddannelse

ham til gode, bl.a. når der skulle sætües fliser op.

I 1976 kom der en leütelse i arbejdet, da der blev købt en gulwensnings-

maskine, der kunne skure og automatisk suge vand op. Men den store

lettelse iom, da vi frk en moppemaskine, vi kunne k6re, mens vi sad

ned. Hver dag blev gulvet i hallen moppet 2 gange, efter skoleùid og efter
kl. 23, når foreningerne var færdige.

Det viste sig, at det var en stor hjælp at have 6 børn. Børnene har altid
været flinkã üil at hjælpe til, og særlig ved store arrangementer var de

helt uundværlige.

Vores arbejde blev vores hobby.

Det har været et slid, men det har været sliddet værd. vi har ikke
kunnet gøre alle tilpas, men det har været nogle sk6nne år, og jeg ville
nØdig have undværet dem.
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Tak til hallens bestyrelse for godt samarbejde gennem å¡ene. Jeg ønsker
hermed Sunds Hallen til lykke med de 25 ãr og alt godt fremover.

Edith Jensen

Sunds Hallens fqrste bestyrerpar: Edith og peder Jensen
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NT.ryÆENDE BESTYRERPAR

I anledning af Sunds Hallens 25 års jubilæum vil vi gerne bidrage med
en beskrivelse afdagligdagen i hal og cafeteria.

Vi har hafb vores daglige gang her i 4 sæsoner, og dette arbejde kan ikke
sammenlignes med noget, nogen af os har prøvet før. Da vi selv har 2

børn, mente vi, aü vi var i rimelig træning med at rydde op efter andre,
men vi fik en anden opfattelse. Det er utroligt, hvad der bliver "glemü"
rundt om i hallerne og på bordene i cafeteriet.

I cafeteriet går snakken livligt, TV'et, højlydt, og vinder/taber Øl går over
disken sammen med pomfritter, pølser os de højtelskede frikadellesand-
wich.

På dage med fuld tryk på, kan der nemt blive venüetid på at få sulten
stillet, men det tages med godt humør og ironiske bemærkninger. At "en
vis persort'' er blevet lidt rapmundeü, er en simpel nødforanstalüning
over{or flere hold "frække' hvalpe.

Generalforsamlinger, bestJrrelsmøder, juleafslutninger, sæsonafslut
ninger og andre kaffedrikkende forsamlinger sørger for at holde os i
gang om afTenen - heldiryis da for det. Af og üil tiltror vi dem aü have
aftalt bestemte uger, hvor det hele skal ske på én gang, (bare for at se
hvor hurtigt vi kan løbe).

Ind imellem kaffen og ostemadderne skal vi.have bander op til fodbold,
net op til badminton, ned igen med dem og op med håndboldmålene.
Gulvene skal også moppes (fejes) en gang imellem, nøglerne til
boldskabene, til trøjerne, stopure og fløjter skal findes frem.

"Hvordan virker lystavler og mikrofon?. Husk üoiletpapir her, skifl en
pære der, reparer dit og dat". Ja, som mange siger, det er sørme en
loppetjans at være halbestyrer.

Vi er også glade for, at vi kan, når deü kniber for os at nå at skifte fra en
holdsport til en anden, altid regne med de unge mennesker. De er altid
sØde til at Si'9n hånd med.

"Det er bar'dæjli".
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Det var et stort skridü aü tage fra at være "skærsliber" og dagplejer, men
vi synes, at det i det store hele har været det hele værd. Flytning, nye
skoler o.s.v. og vi håber da på, at fä flere sjove - og udmattende - år med
alle sportsfolk, og de som ellers bruger hallen og os på en eller anden
måde.

Vi ønsker hermed Sunds Hallen til lykke med de 25 år

Venlig hilsen

Laila og Jack.

Sunds Hallernes nuuærende bestyrerpar: Laila og Jack Madsen
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ST'NDS IIALLENS BEîYDMNG FOR SI'hTDS SKOLE

Sunds Skole vil gerne ønske vor gode nabo et oprigtigt til lykke med de
første 25 âr.

Sunds Hallen har dannet en fortrinlig ramme om de idrætsaktiviteter,
der indgår i skolens undervisning. Det har været muligt, at inddrage
langt flere idrætsgrene, end der kan foregå i en gymnastiksal og dermed
gøre undervisningen langt mere spændende. Der er grund til at rose
hallens grundlæggere for deres fremsyn ved at placere den så tæt på
skolen - og det har vel også været til fordel for begge parter.

Mit håb skal være, at de politiske krusninger snart flader ud, så også
hal 2 kan blive brugt i dagtimerne af skolen til gavn for ungdommen og
til glæde for lærerne.

Jeg siger på hele skolens vegne tak for godt samarbejde og ønsker held
og lykke fremover.

Johs. Bitsch

P& billedet ses huor tæt Sunds Hallen er placeret i forhold til skolen
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STRøTANKER OMKRING SI.'NDS ITALLENS 26 ^ÅRS AIUBIIIET'M

Lige fra starten optog tanken om en idrætshal i Sunds mig meget. Det
var en meget stor opgave, ja - næsten en umulig opgave.

Inden projektet var bleveü godkendü, kom jeg med Flensted Jensen et år
jorden rundt. Gennem breve fik jeg aü vide, at det jeg troede var umuligt
- var muligt - bygningen af Sunds Hallen kunne begynde.

Da jeg kom hjem, havde man bygget ca. et halvt år på hallen og
spørgsmålet var nu, hvordan jeg bedst kunne hjælpe. Det blev imidlertid
ikke nogeù problem, for inden jeg havde fåeü kontaktet nogle, fik jeg en
opringning, om jeg ikke kunne komme med brød og kaffe til de, der
arbejdede på hallen. Der var ellers ikke noget lige for tiden, jeg kunne
gøre. Jeg skulle bare lige sige, hvor mange timer, jeg regnede med at
kunne arbejde. Det var et effektivt udvalg, der stod for fordelingen afde
frivillige timer, men det skulle det også være, ellers var det aldrig
lykkedes at å hallen bygget ved frivillig arbejdskraft.

Halbyggeriet betød meget for byen både på den ene og den anden måde.
Vi stod sammen for at ft et godt resultat.

Begrundelsen for halbyggeriet var at forbedre mulighederne for sports-
lige aktiviteter, men derudover blev der skabü muligheder for mange
andre tiltag, især efter hal 2 er blevet bygget.

I 1987 lejede Sunds Ungdomsskole Sunds Hallen, hvor ungdomsskolens
25 års jubilæum blev holdt med en 3 dages ungdomsfestival. Der var 300
elever involvereû, og det betød meget for dem, at vi kunne være i hallen.
De stod selv for alle arrangementer og havde 3 scener i gang.

Siden har ungdomsskolen Sunds Hallen en lørdag om året til I'SUNDS-

DRøNET for 1000 ungeo.

Det er godt at hallen er åbnet op for andre arrangementer, når idrætten
ikke bruger den.

Sunds Hallerne er i dag et sted, hvor sognets børn, unge og ældre kan
mØdes üil sund livsudfoldelse i de forskellige aktiviteter.

Der er ydet en stor indsats af de forskellige halbestyrelser gennem
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årene. Mange üimer har de brugt af deres friüid, nok flere end de fleste

kan forestille sig.

Jeg vil gerne sige tak til haludvalget og bestyrerparret for et godt,

samarbejde, og det er mit håb aü det gode samarbejde må fortsætte.

Min lykønskning til Sunds Hallen skal bestå i et ønske om, at alle dens

lokaler i mange ar må kunne fungere som hele sognets samlingdsted, at
det ikke kun må være de fysiske aktiviteter, der satses pår, men at de

ideer, der satte gang i det folkelige liv i Danmark for mere end 100 år
siden, stadig må få en plads i tankerne hos de, der skal formulere Sunds
Hallens fremtid.

Der er brug for visioner stadigvæk.

Lillian Birkedal

BYGGERI OG OMFORANDRINGER

1967 Hallen bygges.

1970 Taget isoleres bedre, ligeledes blev radiatorer udskiftet i cafeteriet
og varmekanaler blev udvidet, forbedringer lavet på varmeanlæg.

19743 rummelige omklædningsrum med bad og toilet üilbygges.

1976 Sunds Borger og Haandværkerforening arbejdede på at fä bygget
sognegaard ved hallen, men det blev ved tankerne.

1gg0 Taget på forbygningen og gulvet i cafeüeriet blev repareret og der

blev anskaffet en ny scene og en ny flagstang.

1gg1 Der nedsættes et udvalg til bearbejdelse af udvidelse af sunds
Hallen, et udvalg som besüod af de forskellige foreninger og sunds skole,
men dette udvalg opgav planerne i 1983.

1982 Gulvet i hallen udskiftes. Det var da glædeligt, at det første gulv
var slidt op. Samme ar tilsluttes hallen kraftvarmeværket i Herning.

1983 Et nyt udvalg bestående af Edgin Johansen, Erik Dalbjerg og Axel
Christensen arbejder med udvidelse af halkapaciteten. I første omgang
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skulle der findes ud afbehovet.

1984 Udstillingsmesse, hvor handels og næringsdrivende i Sunds og
omegn havde stand. Der blev monteret nye lamper i toppen af hallen
med afskærmningsstativer, således at man kunne lave kulørt lys.
Tegninger til den nye tilbygning blev godkendt og opf6relsen af
bygningen blev udført, det nye lokale skulle bruges til opvarmningslo-
kale, og kunne også bruges til mødelokale og ved festlige lejligheder.
Samüidig fik køkken og kiosk en ansigtsløftning, sådan at det hele kom
til aü se mere indbydende ud.

1985 Udskifbning af pærer i hallens lamper, der blev opsat fliser i
omklædningsrummene, ligesom ventilation i klublokalet blev forbedret,
samme ar blev halgulvet lakeret. Der blev instalereü tyverialarm, så
man kunne forebygge mod de mange indbrud.

1986 Sportsvideo blev anskaffet på lejebasis. Det år blev varmefladen i
varrnemaskinen udskiftet, og deü gamle varmeflade blev reparereü og
stillet i reserve, ligesom der blev ophængt opslagsskabe med glaslåger.
skabe til foreningernes rekvisiter blev montereü ved tidtagerbordet i
hallen.

1987 Vinduer i vestsiden, dør indtil køkken og vand- og vannerør i den
vesülige del af hallen blev udskifteü, det var en stor bekostning.

1988 Udvidelse af Sunds Hallen blev til deü dobbette, man begyndte
byggeriet i april og slutüede i augusü med indvielse den 2?. august 1g88,
hvorefter hal 2 kunne udnyttes til alle aktiviteter. I indvielsen deltog
350 personer og der var festtale afHelge Sander og der var opvisning af
H.H.S.G. & I.og repræsentationshold i gymnastik ligesom Sunds
Badminton visüe badminton.

1990 Et mødelokale bliver indrettet i redskabsrummet.

1991 Der blev etableret et anrettekøkken for bedre udnyütelse af den
lille køkken, og samme år kom der n¡rt linoliumsgulv i køkken og kiosk.
Nye bander i hal 1, samme tybe som i hal 2. Gulvlakering i hal I og lille
sal.
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Den selvejende institution "Sund$ H0llen", Sunds

RezultotopgØrelse for ôret I 991,

lndlcegler:

Holleje, hol l
HolleJe, hol2
Goveþidrog fro Sunds Hollens Støtteforening ,..

Udgifter:

Personole- og odministrotionsudgifter
Ejendommens drift

Resullol før renler og ofskrivninger

Renfer:
Prioritetsrenter
Renteudgifter, þonk

Resultol før ofskrivninger

Afskrivning pô bygninger og inventor

98r.642
30,3ó3
90.164

t.l02,ló9

509,741
427,O38

936.779

tó5.390

ó0.904
7.403

ó8.307

97,083

92.379

Årets resutlot
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BESTYREI.S¡ER

1965 - 1967

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

1967 - 1968

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

1q6ß - tg70

Formand

Næstformand

Kasserer

Sunds Hallen 1967 - 1992

Aksel Christensen

Anders Vang

Kaj Bertelsen

Gudmund Overby

Sigfred Hagelskjær

Hans Evald lftath
Svend Bertelsen

Anders Vang

Gudmund Overby

I(aj Bertelsen

Hans Evald Krath

Sigfred Hagelskjær

Kjeld Bertelsen

Svend Bertelsen

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Gudmund Overby
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Sekretær

1970 - 1972

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

t972 - 1974

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

Sunds Hallen 1967 - 1992

Jens Kr. Lund

Jens Winther

Holger Svendsen

Jørgen Dahl

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Gudmund Overby

I(aj Bertelsen

Jens Winüher

Jørgen Dahl

Holger Svendsen

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Gudmund Overby

I(aj Bertelsen

Holger Svendsen

Jørgen Dahl

Vagn Eybye
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197L - 19tA

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

1q7Â - 1qW

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

1977 - 1978

Formand

Næstformand

Sunds Hallen 1967 - l9Y2

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Gudmund Overby

I(qiBertelsen

Hans Evald Krath

Holger Svendsen

Jørgen DaN

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Gudmund Overby

I(aj Bertelsen

Hans Evald Krath

Arne Larsen

Jørgen Dahl

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen
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I(asserer

Sekretær

1978 - 1980

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

1980 - 1981

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

Sunds Hallen 1967 - 1992

Hans Evald Kraüh

I(aj Bertelsen

Niels Øsüergaard

Arne Larsen

Jørgen Dahl

Lars Aa. Lauridsen

Kjeld Bertelsen

Hans Evald Krath

Kaj Bertelsen

Jørgen Dahl

Niels Østergaard

Jfigen Kristensen

Evald Jessen

Kjeld Bertelsen

Kaj Bertelsen

Jørgen Dahl

Niels Østergaard
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1981 - 1982

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

1982 - 1983

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

Sunds Hallen 1967 - 1992

Jûgen Kristensen

Jens Chr. Back Jensen

Evald Jessen

Ib Grønborg

Kjeld Bertelsen

Jørgen Dahl

Niels Østergaard

Jørgen Kristensen

Jens Chr. Back Jensen

Evald Jessen

Kjeld Bertelsen

Kjeld Berthelsen

Ejgil Holtz

Erik Dalbjerg

Jørgen Kristensen

Niels Østergaard

Jens Chr. Back Jensen
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1983 - 1984

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

1984 - 1985

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekreüær

1986 - 1986

Formand

Næstformand

I(asserer

Sunds Hallen 1967 - 1992

Evald Jessen

Kjeld Bertelsen

Kjeld Berthelsen

Ejgil Holtz

Erik Dalbjerg

Jørgen l(ristensen

Niels Østergaard

Aksel Christensen

Evald Jessen

Aksel Chrisüensen

Kjeld Berthelsen

Ejgil Holtz

Niels Østergaard

Erik Dalbjeg

Edgin Johansen

Aksel Christensen

Erik Dalbjerg

Edgin Johansen
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Sekreùær

lqRÁ - 1qR7

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekreùær

t987 - 1992

Formand

Næstformand

I(asserer

Sekretær

Sunds Hallen 1967 - 1992

Evald Jessen

Kjeld Berthelsen

Ejgil Holtz

IGrsten Møller

Aksel Christensen

Erik Dalbjerg

Edgin Johansen

I(arsten Møller

Kjeld Berthelsen

Ole Gull

Bent Johhansen

Aksel Christensen

Erik Dalbjerg

Edgin Johansen

I(arsten Møller

Holger Østergaard

Ole Gull

Bent Johansen
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