Generalforsamling og medlemmer
Vi er glade for, at så mange møder op til generalforsamlingen – det er der mange foreninger der er
meget misundelige over.
Mange steder sidder bestyrelsen helt alene på sådan en aften. Men de serverer sikkert ikke stegt flæsk
og persillesovs…
De fleste har gentegnet deres medlemskab, og det er vi meget glade for. Der er også kommet nye
medlemmer til – vi tager det som udtryk for at medlemmerne bakker op om Arena Midt. Jer medlemmer er en vigtig og betydningsfuld faktor, i forhold til at videreudvikle Arena Midt, og den loyalitet der
ligger i vores store medlemsskare er ganske enestående, og I er med til at være talerør og ambassadører
for huset.
Medlemsskaren er stabil, og det er vi meget taknemmelige for.
Vi har godt 200 medlemmer.
Et personligt medlemskab koster 100 kr. pr. år. Hele husstanden kan blive medlem for 250 kr. årligt
- og så kan en forening eller et firma blive medlem for 500 kr. årligt.
Alle tre medlemskaber giver en stemme til generalforsamlingen.

Formål
Som enhver anden selvejende institution har Arena Midt en formålsbeskrivelse. Arena Midts formål, der
fremgår af vedtægterne, er drift af og udbygning af Arena Midt til brug for idræt, fritidsvirksomhed,
møder, foredrag, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter.
Arena Midt vil gerne bidrage til, at Kjellerup er en god by at bo i.
Huset har nemlig en stor tiltrækningskraft. Ikke mindst på grund af de mange forskellige aktiviteter der
hele tiden er på programmet.
Her samles unge som ældre alle ugens dage samt i weekenderne. Mange af disse arrangementer
afvikles i samarbejde med husets brugere, Kjellerup Event eller øvrige samarbejdspartnere.
Huset er også et populært sted at holde alle livets fester – lige som mange firmaer vælger Arena Midt til
firmafester, kurser og events.
Vi vil fortsat gøre Arena Midt til det naturlige samlingssted for alle i lokalområdet.

Et travlt år...
2018 har været et meget travlt år.
Vi holder et højt aktivitetsniveau, og i gennemsnit kommer der 1000 mennesker ind af døren hver eneste uge. Nogle uger betydeligt flere.
Arena Midt er særdeles velegnet til messer og udstillinger. Vi arrangerede en familiemesse med næsten
3000 besøgende – en modelmesse med samme besøgsantal - og så må vi jo indrømme, at de store
loppemarkeder vi afholder, virkelig trækker folk fra nær og fjern.
Der er konstant udvikling og noget i gang i Arena Midt.
Huset er åben i 16 timer på alle hverdage. Fra 7-23 - og i Sports og Fitness kan man træne allerede fra
kl. 05. Jeg ved det, for jeg kommer der selv...
Der stilles ind i mellem store krav til køkken og café, hvor der i perioder er rigtig travlt. Ved stævner,
fester, messer og store arrangementer trækkes der på et korps af op til 20 timelønnede tjenere, kokke
og medhjælpere, som efterhånden er blevet en fast bestanddel af huset. Personalet er engageret og gør
alt for at give kunder og brugere af huset en god oplevelse.
I alt har Arena Midt faktisk ikke mindre end 28 personer på lønningslisten. En stor tak til jer alle skal
lyde fra bestyrelsen, for jeres store kreativitet og evne til at gennemføre de mange forskellige arrangementer.
Der trækkes store veksler på Jer, det ved vi godt…

Klublivet og Ældreidrætten blomstrer
”Arenaens venner” er veletableret, og det er vi glade for. De hjælper os – og brugerne af huset på
frivillig basis til en del af de mange arrangementer. Det kan være alt lige fra opstilling af borde og
stole, pasning af baren, oprydning efter loppemarked og meget, meget mere.
Arenaens Venner består af 34 personer – og det underbygger yderligere, at Arena Midt er byens
samlingssted og er uhyre vigtig for sports- og kulturlivet i Kjellerup.
Natteravnene har også været flinke til at hjælpe med bla. trafikregulering og passe garderoben.
Uge efter uge er huset fyldt med
sport for hele familien lige fra
byens dagplejemødre og deres
dejlige unger, til børnehaver,
Kernens brugere og skolebørn som
vi ser mere og mere.
Klublivet og Ældreidrætten blomstrer i vores by med håndbold,
gymnastik, tennis, badminton,
zumba, hockey, bouls og
tæppecurling.

Arena Parken
Arena Parken er blevet et rigtigt populært fritidsområde - og trækker mange mennesker til. Parken
vil løbende blive udvidet og snart kommer der lidt legeredskaber til de mindste.
Vi har fået lovning på, at der i Parken kan blive plads til en fodbold-golfbane, som vi med hjælp fra
frivillige selv må gå i gang med - Mon ikke det også lykkedes inden for et års tid.
Vores naturhytter er blevet vældig godt modtaget.
Og skal jeg være helt ærlig; Så er vi meget stolte over resultatet. Vi synes de passer fantastisk ind i
området.
Gæsterne er imponerede - og vi får topkarakterer hos Booking.com.
Vi ved at hytterne er med til at trække arrangementer til byen: stævner, træningslejre m.m.

Den fortsatte udvikling af Arena Midt
Vi får hele tiden nye henvendelser om øget træningstid fra faste og nye brugere. Derfor er
vi gået i gang med planer for en Hal 2, som vi ønsker placeret mod øst.
Til glæde for rigtig mange kan vi oplyse, at vi har investeret i en elevator til dette
mellem-afsnit, hvor det i dag ikke er muligt at komme til for gangbesværede og ældre
mennesker.
Tak til Jyske Bank og Royal Unibrew for støtte hertil.
Vi har i årets løb fået en meget glad Smiley fra Fødevarestyrelsen. Vi har fået en grøn nøgle
fordi vi sparer på energien og en grøn kløver, fordi vi sorterer vores affald – som vi kender
det derhjemme fra.
Arbejdstilsynet har været på besøg – og der var ingen anmærkninger.

Silkeborg Kommune
Vi har et rigtig godt og tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, og i særdeleshed Kulturog Fritidsafdelingen. Samarbejdet centreres især om udlejning af haltimer til foreningerne,
lokaler til møder og kurser samt driften af Arena Parken.

Sponsorer og netværk
Vi har en stor trofast kreds af loyale støtter og sponsorer, som bakker op omkring Arena
Midt og vores mange aktiviteter. Der er kommet mange nye sponsorer til, hvilket har stor
betydning for driften.
Arena Midt er med i et erhvervsnetværk med ca. 50 deltagere i samarbejde med Kjellerup IF.

Reparationer, vedligeholdelse og investeringer

Arenaen er snart 9 år gammel, og flere ting er begyndt at knirke…
Alderen begynder at vise sig og der er brugt mange penge på vedligehold og nyanskaffelser
i det forløbne år. Heldigvis har vi hvert år afsat et pænt beløb til dette, for at sikre, at
bygningen fremstår i en pæn tilstand for brugerne.

