
FREMTIDEN	  og	  BELLEVUEHALLERNE	  
Bellevuehallen	  og	  bestyrelsen	  har	  med	  igangsætningen	  og	  udrulning	  af	  visionen	  fra	  
2013,	  fået	  opgraderet	  flere	  steder	  på	  anlægget.	  
	  

"Bellevuehallens	  Vision"	   	  
”Vi	  vil	  skabe	  de	  bedste	  rammer	  for	  alle	  brugere	  af	  Bellevuehallen	  ved,	  at	  anlægget	  altid	  
fremstår	  rent,	  ryddeligt	  og	  imødekommende.	  Gennem	  investeringer	  vil	  vi	  sikre,	  at	  
Bellevuehallen	  fremadrettet	  fremstår	  både	  vedligeholdt	  og	  som	  ét	  af	  Århus´s	  mest	  moderne	  
anlæg”.	  
	  
"Igennem	  trivsel	  og	  motivation	  hos	  den	  enkelte,	  vil	  vi	  skabe	  et	  arbejdsmiljø,	  der	  tiltrækker	  og	  
fastholder	  de	  bedste	  medarbejdere”	  	  

	  
	  
Alt	  fra	  maling,	  små-‐udskiftninger	  til	  daglig	  rengøring	  har	  fået	  en	  opgradering….men	  vi	  
bliver	  ikke	  ét	  af	  de	  mest	  moderne	  anlæg	  ved	  vedligeholdelse	  og	  rengøring	  alene!	  
	  
Mange	  af	  nylige	  fornyelser	  og	  vedligeholdelsesarbejder	  er	  ikke	  så	  synlige	  for	  vores	  
daglige	  brugere,	  men	  de	  sidste	  to	  år	  der	  har	  budt	  på	  udskiftning	  af	  taget	  på	  to	  haller,	  
en	  lille	  tilbygning,	  maling	  overalt	  samt	  tilpasning	  af	  den	  daglige	  rengøring	  og	  meget	  
meget	  mere.	  Så	  vi	  er	  så	  småt	  ved	  at	  se	  på	  næste	  step	  og	  kan	  se	  flere	  ”nice	  to	  have”	  end	  
”need	  to	  have”.	  
	  
	  
KUNSTGRÆSBANEN	  
Kunstgræsbanen	  får	  opsat	  en	  ny	  støjmur	  samt	  ny	  banebelysning,	  så	  der	  forhåbentlig	  
kan	  sættes	  et	  punktum	  i	  sagen	  og	  den	  begrænsede	  brug	  af	  banen.	  
Forventes	  færdig	  i	  2015.	  
	  
	  
FITNESS	  CENTER	  og	  meget	  meget	  mere…	  
På	  den	  lange	  bane	  arbejder	  vi	  bl.a.	  med	  nye	  selskabslokaler	  og	  tilhørende	  
køkkenfaciliteter,	  Fitness	  Center,	  flere	  omklædningsrum,	  nyt	  
dommeromklædningsrum	  og	  meget	  meget	  mere.	  	  
	  
Så	  hvis	  du	  synes	  vi	  mangler	  nogle	  steder	  at	  forny,	  kunne	  det	  sagtens	  være	  det	  indgår	  i	  
en	  senere	  plan,	  så	  kom	  gerne	  på	  kontoret	  for	  en	  snak	  …	  
	  
	  
Af	  kommende	  arbejder	  kan	  vi	  nævne:	  
	  
NYT	  GULV	  i	  Hal	  A	  
Hal	  A	  er	  den	  ældste	  hal,	  så	  der	  ligger	  årligt	  en	  opsparing	  gennem	  hallejen,	  der	  er	  afsat	  
til	  nyt	  gulv.	  I	  den	  forbindelse	  påtænker	  vi	  udover	  nyt	  gulv,	  også	  at	  forny	  
tilskuerpladser,	  bander	  m.m.	  	  
Denne	  modernisering	  kunne	  indebære	  transportable	  tilskuerpladser,	  så	  det	  frie	  areal	  i	  
hallen	  bliver	  endnu	  større	  og	  dermed	  brugen	  heraf.	  Flere	  andre	  idrætsforeninger	  har	  
succes	  med	  Futsal	  m.m.	  
Det	  kunne	  også	  være	  bander,	  der	  ikke	  skulle	  opsættes	  med	  deraf	  unødvendigt	  slid	  på	  
gulv,	  materialer	  osv…..f.eks	  bander,	  der	  kunne	  rejses	  fra	  gulvet.	  
Forventes	  igangsat	  i	  2018.	  
	  
	  
	  
	  



	  
FLERE	  ELEKTRONSKE	  LÅSE	  
Vi	  fortsætter	  med	  installeringen	  af	  elektroniske	  låse,	  så	  alle	  med	  ”brik”	  kan	  få	  adgang	  
til	  de	  rigtige	  haller,	  omklædningsrum,	  mødelokaler	  m.v.	  Ligesom	  man	  kan	  tænde	  lys	  
på	  kunstgræsbanen,	  kunne	  man	  forstille	  sig	  mange	  andre	  ting	  der	  kan	  tændes	  for.	  Lys,	  
lyd,	  kompressere,	  ja	  fantasien	  og	  investeringen	  sætter	  grænserne.	  	  
Forventet	  færdig	  udrullet	  i	  2016.	  
	  
	  
NY	  LED-‐BELYSNING	  og	  VARME/VENTILATION	  
Vi	  har	  planer	  om	  udskiftning	  af	  alt	  belysning	  i	  hallerne,	  omklædningsrum	  m.v.	  til	  en	  	  
LED-‐løsning,	  der	  gerne	  udover	  bedre	  belysning	  og	  holdbarhed	  også	  skal	  give	  bedre	  
drift,	  der	  så	  kan	  bruges	  på	  andre	  investeringer.	  Måske	  bliver	  der	  i	  den	  forbindelse	  
også	  plads	  til	  særbelysning	  til	  arrangementer,	  præmieoverrækkelser,	  stævner	  med	  
indløb	  m.m.	  i	  Hal	  A.	  
Med	  hensyn	  til	  øvrige	  energioptimering	  er	  nyt	  varmeanlæg	  og	  ventilation	  påtænkt.	  
Dette	  indebærer	  også	  nye	  varmepumper	  og	  CTS-‐styring.	  
Forventes	  påbegyndt	  i	  2015	  og	  færdig	  udrullet	  i	  2016.	  
	  
	  
NYT	  LYD-‐anlæg	  og	  OVERNATNING	  i	  Bellevuehallen	  
Vi	  påtænker	  også	  en	  modernisering	  af	  lydinstallationen	  i	  hallerne,	  så	  både	  Gymnastik-‐	  
og	  øvrige	  afdelinger	  får	  bedre	  lyd	  til	  træning	  og	  stævner.	  
Endvidere	  vil	  vi	  forsøge	  at	  finde	  et	  lokale,	  der	  kan	  bruges	  til	  overnatning,	  som	  dermed	  
kræver	  røgalarmer	  og	  bestemt	  pladsfordelingsplan.	  	  
Forventet	  færdig	  udrullet	  i	  2015.	  
	  
	  
TRÅDLØST	  NETVÆRK	  
Ultimo	  2014	  eller	  primo	  2015,	  bliver	  vi	  tilsluttet	  det	  nye	  Fibernet	  fra	  Nrgi,	  så	  
internethastigheden	  på	  det	  trådløse	  internet	  kommer	  til	  at	  modsvare	  trafikken	  fra	  de	  
mange	  brugere.	  
I	  den	  henseende	  vil	  vi	  udvide	  det	  trådløse	  netværk,	  så	  dækningen	  er	  større	  på	  
anlægget.	  
Forventet	  færdig	  udrullet	  i	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
Risskov,	  december	  2014	  v.	  Søren	  Schjødt,	  Administrativ	  Leder	  
	  


