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1. Virksomhetens art
Selskapet ble etablert 10 juni 2004, selskapets formål er å
-sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen og Askøy Forum.
Eier av foretaket er Askøy kommune
Selskapets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Idrettshallene
Askøy Forum ble ferdigstilt april 2004. Hallen er en av de største i sitt slag i Norge, og inneholder en idrettshall på
75*45 meter, 75 meter piggskodekke med 3 oppmerkede 60 metersbaner, 6 garderober, kiosk, styrkerom og
møterom/kafeteria. Hallen er godkjent for 2000 samtidige brukere, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på
Ravnanger med friidrettstadion, gressbane og flere grusbaner. Området er omringet av et flott friluftsområde med stor
muligheter for orientering og løping i skog og mark. Hallen kostet ferdig oppført 35 millioner og ble finansiert vha
tippemidler.
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Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall. Hallen ble bygget i
1971 og har dermed i over 30 år gjort tjeneste som Askøys eneste idrettshall,
og har i hele denne perioden stort sett vært fullbooket fra morgen til kveld. På
dagen er den gymsal for Kleppestø Ungdomskole og Askøy Videregående
skole, og på ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag.
Askøyhallen har parkettgulv, er merket for håndball, basketball, volleyball og
badminton, og har tribuner til 300 mennesker. Salen kan deles i 4 like store
gymsaler.
Askøyhallen er utstyrt med 8 store garderober og har også et lite styrkerom
som er disponibelt for brukere av hallen

3. Styret og administrasjon
Styret har bestått av
Viggo Kristiansen, styrets leder
Øyvind Fluge,
Rosalind Fosse
Åge Rosnes
Marianne Tveit, ansattes repr.
Daglig leder er Geirulf Mikkelsen

4. Likestilling
Selskapets styre består av 3 menn og to kvinner.
Selskapets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

5. Drift
Driften ble fra 1/1 til 30/6 ivaretatt av Askøyhallene AS. Forutsetningene for skifte av selskapsform var at driften
skulle foregå etter samme vilkår som under AS’et. AS’et er avviklet fra 1/7 2005 og ble avviklet med et overskudd i
avviklingsregnskapet på ca 35 000,-.Dette overskuddet ble overført til Askøy kommune ved Askøyhallene KF.

1. Belegg
I foretakets budsjettkalkyler for 2004 er det regnet med et belegg i de to idrettshallene med ca 80 %. Fra normal
driftsoppstart ca 20 august gikk var belegget på ca 70% i Askøy Forum og 100% i Askøyhallen. Fra 1. oktober har det
vært fullt belegg i begge haller, og vi har måttet utvide åpningstiden til kl 2200 i Askøy Forum, og i begge ender i
Askøyhallen. Allikevel har vi i løpet av vinteren måttet avvise flere treningsgrupper. Fotballen har inntatt Askøy
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Forum i stort monn, og så å si alle fotballklubbene på Askøy har hatt regelmessig trening i hallen med både
aldersbestemte og seniorlag.
Vi har hatt stort spenn på de faste aktivitetene, i tillegg til de vanlige inneidrettene og fotballen har vi hatt aktiviteter
som rugby (som nå er etablert som ny klubb på Askøy), til innendørs fluefiske, småbarnstreff, kanonballtrening og
taekwondo. Også klubber på andre siden av broen har vært faste brukere, i tillegg til at vi stadig har aktiviteter i regi
av særkretsene i Hordaland.
Også svømmehallen har hatt jevnt og fint besøk med en liten økning fra året før.

2. Arrangement
I løpet av det første halve driftsåret for Askøy Forum har vi fått gjennomført en rekke aktiviteter/arrangementer som til
fulle viser at den nye hallen møter de forventningene som var stillet på forhånd.

I løpet av det første store arrangementet, Askøymessen 2004, var
over 6000 mennesker innom hallen, og arrangementet var en stor
suksess både for arrangør og for Askøy Forum.
Første uken i sommerferien var Askøy Forum vert for Norsk
Idrettsleir, 70-80 unger bodde i hallen og hadde den som
utgangspunkt for mangfoldig aktivitet.
I august arrangerte Ask Friidrett og Ask Mannskor dansegalla med
Ole Ivars, og 1100 besøkende kunne konstatere at hallen også dugde
som arena for dans og musikk.

I tillegg har det i løpet av det første halve året vært
arrangert åpen hall i høstferien, Askøy Fotballklubb
har hatt sin Julecup som var stor suksess, og sammen
med alle faste terminarrangementer har dette gjort at
hver eneste helg fra skolestart til jul har vært belagt.
Bildet til høyre er fra høstferien da anslagsvis 300
barn og unge benyttet Askøy Forum til fra aktivitet.

3. Økonomi
Askøyhallene KF leverer et årsregnskap for 2004 som går ut med et overskudd på ca 115 152,-, som er det samme
beløpet bedre enn budsjettert. Foretaket ble også tilført 36 638 i egenkapital fra Askøyhallene AS. Under vises ca
fordeling av både kostnader og inntekter.
Styret foreslår at overskuddet brukes til investeringer i utstyr.
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Utgifter
Utgiftene fordeler seg omtrent som vist i diagrammet
ved siden av. Utgifter knyttet til lønn er de desidert
største, fulgt av strøm. Inn i annen drift ligger også
bredbåndkostnadene på kr 120 000. Det har også vært
nødvendig å bruke en del midler på innkjøp, nærmere
bestemt opp mot 200 000. Dette har primært gått til
innkjøp av utstyr til den nye Askøy Forum, og til ny
kiosk og badstu i Askøyhallen.

Utgifter

17 %
Personalkost

1%

Strøm

6%

Investeringer
Tilsyn

61 %

15 %

Annen drift

Inntekter
Diagrammet viser ca fordeling av inntektene
det første halve driftsåret. I underkant av to
2/3 deler av inntektene stammer fra
skolekontrakter og tilskudd fra kommunen.
Resten er inntekter fra driften.

Fordeling inntekter

6%
10 %

Målet er å øke andelen av inntektene fra
driften uten å øke priser på leie av hallene til
den aktive idretten.

Tilskudd
Skoler

3%
43 %
15 %

Fast utleie
Reklame
Helger,arr,andre

23 %

Svømmehall

4. Organisasjon
Foretaket har pr 31/12 4 ansatte i 100 % stillinger og 4 ansatte i til sammen med til sammen ca 3,5 årsverk. I tillegg er
det tre faste timeansatte først og fremst knyttet til svømmehallen. I tillegg til dette leier foretaket inn mellom 1,5-2
årsverk fra idretten som betales som dugnad.
Uansett reelt stillingsinnholdet er alle faste ansatte ansatt som hallverter. Vi har valgt å gjøre det slik for at vi både
internt og eksternt skal markere at vårt hovedfokus er på brukerne og ikke på bygninger og vakthold.

5. Planer
Vi ønsker å øke bruken av Askøy Forum på dagtid og vil søke å finne samarbeidspartnere som kan bidra til dette.

Askøyhallene KF

Årsberetning 2004
Side 5

Også i svømmehallen er det rom for mer aktivitet enkelte dager, og vi vil gå aktivt ut med tilbud på disse dagene.
Hensikten er å finne instruktører som kan dra i gang vanntrimklasser, og på sikt å overta denne instruksjonen med
egne ansatte.
Foretaket anser det som viktig å fortsette å utvikle det gode samarbeidsforholdet til klubber, kretser og andre
representanter for idretten med tanke på å framstå som en aktiv medspiller for disse.
Foretaket vil jobbe for å komme i aktiv dialog med kulturlivet på Askøy med tanke på kulturlivets bruk av hallene.
Foretaket vil også jobbe aktivt for å få et sterkere samarbeid med næringslivet i kommunen.

6. Arbeidsmiljø/ytre miljø.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Ansatte har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med
driften.
Det har ikke vært vesentlig sykefravær i 2004.
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

7. Andre forhold.
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for foretakets
stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2004 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret
bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 3/5 2005.

Viggo Kristiansen, styreleder

Rosalind Fosse

Øyvind Fluge

---------------------------------

-----------------

-----------------

Marianne Tveit

Åge Rosnes

--------------------

------------------

Geirulf Mikkelsen, daglig leder
---------------------------------------
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