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30 års tilløb - 1940-1971
Jeg vil gå tilbage til 1940, da blev Povl Aaby Svendsen valgt til formand for
AaIF. Og en ny æra for klubben starter.
Det første møde om en hal blev holdt allerede i 1943, hvor man havde
kontakt med BASG&I om en hal ved teknisk skole til 185.000 kr., men
krigen satte en stopper for det.

Nyt stadion og sommerfest
I 1944 opføres et nyt stadion, og et par år efter blev løbebanen m.m. etableret.
I 1946 afholdt man Bornholms hidtil største sommerfest med gæster og optrædende fra Sverige og
Norge, bl.a. Sofieflickarna fra Sverige, hvis gymnastikopvisning, der i mange år efter stadig står
stort ry om, men det at få gæster fra Sverige og Norge så tæt efter krigen og kun ca. 3 måneder,
efter at russerne havde forladt øen, var en stor præsentation. Samtidigt rystede det omgivelserne, at
Idrætsforeningen lavede en sommerfest, hvor udgifterne var beregnet til 20.000 kr. Der kom over
6.000 tilskuere til festen.
Festens betydning som markering af, at Bornholm endelig var fri af fremmede soldater for første
gang i 6 år, fremgår også af, at det var Bornholms amtmand P. Chr. von Stemann, der holdt
festtalen.

Inspirator og god ven
I 1947 dør skoleinspektør N.M. Hedegård, og han havde været en
uvurderlig støtte for AaIF og for Povl Aaby Svendsen, som så meget op til
ham. Hedegård havde planlagt mange af idrætsforeningens aktiviteter
sammen med Povl, og han havde sammen med Povl arbejdet hårdt på
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halplanerne. Da disse endelig lykkedes næsten 25 år senere, var det ham Povl nævnte som den
første idemand til et halbyggeri, og han var i de første år Povls inspirator og gode ven.

Nyt klubhus
16. juni 1949 udfærdigede man skema til materialebevilling til klubhuset. Der blev indhentet tilbud,
og Aakirkeby Skæreri skulle lave tømmer og snedkerarbejde for 5650 kr., mens Jens Eriksens firma
skulle lave murerarbejde for 11.000 kr. Kommunen garanterede for et lån på 18.000 for en lejlighed
på loftet. Aaker Sogneråd bevilligede 1000 kr. Tømmergildet holdtes lige før jul 1949. Klubhuset
blev indviet i 15. juli 1950.

Træningshal-tanker
Omkring 1952 var der igen forhandlinger med BASG&I om en træningshal, der ville koste omkring
150.000. Hallen var planlagt som en tilbygning til det nye klubhus.

Aksel Schiøtz og Donkosakkerne
For at skaffe penge til halbyggeriet, ville man gentage succesen fra 6 år tidligere og holde en
kæmpe sommerfest. Så i 1952 satsede man stort med blandt andet operasangeren Aksel Schiøtz,
men satsningen gav et kæmpeunderskud, da hele festen regnede væk, og det regnede voldsomt
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medens Aksel Schiøtz så nydeligt sang: "Det haver så nyligen regnet", som der står i et samtidig
referat.
Men Povl gav ikke så let op.
Selvom festen i 1952 gav et
stort underskud, satsede han
endnu større i 1953. Han
engagerede Donkosakkerne
til at optræde i Hareløkkerne.
Arrangementet gav mange
problemer undervejs.
Regninger væltede ind, og
der var ingen penge i kassen,
det medførte i følge. Werner
Hansen, at idrætsforeningens
kasserer fik et reelt
nervesammenbrud. Og
pludselig nægtede
Donkosakkerne at komme til
øen, men Povl rejste selv til
Sjælland, og med sin
sædvanlige stædighed fik han
løst alle problemer med at få
Donkosakkerne og ikke
mindst deres heste herover.
Man havde håbet på 1500
tilskuere, men der kom 8000
eller hver 6. bornholmer og
de betalte fra 1 til 5 kr. for en
billet, og samlede indtægter
på 23.471 kr. Men trods
mange uforudsete udgifter
blev der alligevel et overskud
på ca. 12.000 kr.

Brødrene Dams halprojekt
I 1958 blev et halprojekt udarbejdet af brødrene Holger og Philip Dam og offentliggjort, projektet
blev kaldt Bornholmerhallen, da man ikke havde fantasi til at forestille sig, at der kom andre haller
på Bornholm. Det var et arkitektonisk meget flot projekt. Det indeholdt idrætshal og med senere
mulighed for at opføre et friluftsbad. I hallen skulle der være 2500 siddepladser og den skulle kunne
anvendes til sportskampe, teater, udstillinger, møder og kongresser. Hallen skulle koste mellem
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350.000 og 400.000 kr. AaIF regnede selv med at skaffe de 60.000 kr., nemlig 30.000 kr. kontant
og 30.000 kr. i frivilligt arbejde. Planen erstattede nogle tanker, Idrætsforeningen havde gjort sig
tidligere om en hal med en stor tribune syd for stadion.
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Flyvende djævle
Offentliggørelsen skete i
forbindelse med, at
Idrætsforeningen lavede en ny
kæmpesatsning, nemlig med et
nyt arrangement i
Hareløkkerne, de flyvende
djævle lavede et motor rodeo
show, som skulle skaffe penge
til projektet. Der kom 6000
besøgende, der betalte mellem
3 og 4,50 kr. for en billet.
Hvad slutresultatet blev
økonomisk er ukendt.
Men Povl havde også andre
planer, så i 1960 indvies
Bornholms første lysanlæg, så
man kunne spille fodbold om
aftenen.

Blomsterfester
I 1964 startede blomsterfesterne, og overskuddet skulle gå til halbyggeri. Her fik Povl med vanlig
dygtighed Kaj Nielsen fra Bornholmerbanken og Birger Hansen fra Sparkassen sammen med
revisor Edgar Lund engageret til at lave en kæmpefest, der eksisterer den dag i dag. Blomsterfesten
har skaffet i massevis af penge til idrætslivet midt på øen og er baggrund for de gode faciliteter, vi
har den dag i dag.
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Griseauktion og idræt
I begyndelsen af 1965 kom der ideer om en kombineret hal, der skulle bruges til griseauktion, idræt
og udstilling. By og sogneråd ville forære et areal på 4 tdr. land syd for stadion og anlægge vej,
kloak og vand og parkeringsplads. En kreds af byens borgere indskød et beløb og ville kautionere
for et lån til kantine og servicefaciliteter. Og igen stod hele området samlet i den særlige Aakirkebyånd, som resten af øen mange gange har misundt os.
Den 8. april 1965 holdtes der et møde med repræsentanter for by- og sogneråd, AaIF, BASG&I og
restaurationsudvalget om en kombineret idræt-, auktions- og udstillingshal. Selve hallen skulle være
på 1750 kvadratmeter, hvortil kommer kantine og servicebygning. Restaurationen, skulle ejes af
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byens borgere. Hallen skulle deles i 2 haller. 1 til auktionslokale, der var ejet af Bornholms
Landøkonomiske Forening og 1 til sport ejet af AaIF og BASG&I, hvorved man kunne opnå en
synergieffekt i forbindelse med større arrangementer. Sportshallen skulle koste 400.000 kr., hvortil
kom omklædning og bad
Men den 30. sept. 1966 blev forslaget forkastet ved en ekstraordinær generalforsamling i
landøkonomisk forening. Iflg. Lars Jacob Larsen (senere formand for landboforeningen) var
begrundelsen, at der i forbindelse med griseauktionerne var smittefare og auktionerne derfor var ved
at overleve sig selv.

Hal i stedet for gymnastiksal

Men Povl gav ikke op. Den 28. oktober 1966 holdtes et fællesmøde mellem AaIF, borgerforening
og handelsstandsforening, hvor det drøftedes, hvordan man kunne komme videre med halbyggeriet.
Aaker Sogneråd havde planer om en ekstra gymnastiksal på Aaker Skole, som der var et stort behov
for, og det ville man fra byens side forhindre, således at disse penge i stedet blev indskudt i et
halbyggeri. Det var skolen og dens lærere mildest talt ikke glade for.
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I 1967 afholdtes et offentligt møde mellem Aaker Sogneråd og Aakirkeby Byråd, borgerforening og
handelsstandsforening, hvor man drøftede hal. Lærerne ved Aaker Skole ville have hallen opført
ved skolen, men bl.a. Markus Hansen, Jens Eriksen og Henning Sonne fra sognerådet gik på mødet
ind for en fælles hal ved idrætsanlægget. Henning Sonnes store engagement i sagen bevirkede at
Povl tog Henning med som idrætsforeningens repræsentant i de fremtidige forhandlinger, et yderst
smart og klogt træk.
Edgar Lund udarbejdede anlægs-, finansierings- og driftsbudget for en hal, klubhus og et udendørs
svømmebad til i alt 1.075.000 kr. Det ville koste 125.000,- kr. i driftsudgifter.
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En forhal i 1969

Hvad der så skete fremgår ikke klart af arkiverne
19.4.1969 indviedes servicebygningen (forhallen), Den var på 342 kvadratmeter med fuld kælder.
Den indeholdt 4 omklædningsrum, kiosk, klublokale, og mødesal på godt 100 kvadratmeter. I
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kælderen var der desuden fyrrum, depotrum, Bornholms mest moderne 15 meter
indendørsskydebane med 10 baner, pris 291.000 kr. plus en masse frivilligt arbejde
5. kreds investerede 30.000 og AaIF 70.000, de 2 kommuner hver 25.000. I momsrefusion havde
man fået 29.000. Man havde optaget lån i Sparekassen på 120.000 med kommunegaranti.
Ved indvielsen offentliggjorde de to kommuner, at de havde besluttet at udvide idrætsanlægget med
en ny fodboldbane og 5 håndboldbaner.
Og alle var enige om, at dette byggeri kun var starten, altså en forhal til et byggeri af en egentlig
hal.

Et stort skridt videre
Og allerede i november 1969, altså 7 måneder senere forelagde Holger Dam planer, som han havde
udarbejdet i samarbejde med broderen Philip for en hal i Aakirkeby, som skulle stå færdig i 1971.
Udgifterne blev anslået til 1,2 mill. Det var en forudsætning, at kommunerne ville bruge hallen til
gymnastiksal for skolerne. Et forslag der blev støttet af såvel byråd som sogneråd. Endvidere
støttede Aksel Jensen, sognerådsformand i Pedersker, planerne, han blev inddraget, da det allerede
på det tidspunkt stod klart, at der ville blive en storkommune af mindst de tre kommuner.
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Kort tid efter meddelte Povl i avisen, at hallen skulle være færdig til 10. juli 1971, for dansk
folkedanseforening ville holde landsstævne i 1971 på Bornholm. Og hallen i Rønne var under
reparation.
Den 19. januar 1970 fremsendes den endelige ansøgning til sammenlægningsudvalget om at få lov
at bygge en hal. Udgiften til hallen er nu beregnet til 1.300.000 kr. Povl Aaby Svendsen skriver at
sagen
haster af
hensyn til
folkedanse
rstævnet
knapt
halvandet
år senere.

Den 10. marts 1970 fik man byggetilladelsen, efter at kommunen havde godkendt projektet.
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Første spadestik
Den 25. marts 1970 eller få dage før kommunesammenlægningen foretog borgmester Karl Pihl det
første spadestik til hallen, det var et skulderklap og hædersbevisning til en borgmester, der havde
støttet idrætten i mange år. Povl og Robert Alsing foretog de næste spadestik. På det tidspunkt
havde man besluttet, at det var entreprenør Jens Møller, der skulle lave jordarbejdet

Grundstensnedlæggelse

Den 29. maj 1970 godkendte byggeudvalget, at murer-, beton-og jernbetonentreprisen blev
overgivet efter licitation til murermester Jens Eriksens firma for en pris 368.855 kr. Jernentreprisen
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skulle Povl Aaby Svendsen levere uden licitation p. g. a. tidsnød, de øvrige anlægsområder skulle
der først laves licitationsmateriale til.
Torsdag den 16. juli 1970 var der grundstensnedlæggelse af Aksel Jensen (borgmester efter
kommunesammenlægningen i 1970).
Øvrige grundsten blev nedlagt af tidligere sognerådsformand i Vestermarie, Paul Jørgensen,
tidligere borgmester i Aakirkeby Karl Pihl, forhenværende sognerådsformand i Nylars Jens K.
Brandt og formand for kulturudvalget K. O. Nielsen, formand for idrætsforeningen Povl Aaby
Svendsen, formand for borgerforeningen Andreas Ipsen, sparekassedirektør Birger Hansen, 4
sportspiger, Helle Lundberg, Ellen Faber Jensen, Birgit Vestergård Eriksen, Lillian Hansen.
Man indmurede et blyrør med bl.a. disse ord: "Den 16. juli 1970 nedlagdes dette
grundstensdokument med ønsket om, at denne bygning må blive til glæde og gavn for kommunens
trivsel, og at den vilje og sammenhold, som har gjort det muligt at lægge denne grundsten, forsat
må blomstre i byen." Endvidere blev nogle mønter og Werner Hansens bog indmuret i en blykasse.

Rejsegilde
Først den 8. september 1970, altså 10 måneder før hallen skulle stå færdig, blev tømrer- og
gulventreprisen overdraget til C.F. Jensen Aakirkeby for 276.856 kr.
Det første spær blev rejst 1. oktober 1970, og i løbet af ugen blev der rejst 11 mere. Der var
tømmergilde den 7. oktober, hvor der var mødt ca. 100 personer.
Den 14. januar 1970 stiftedes den selvejende institution Aakirkeby-Hallen og der blev nedsat en
bestyrelse bestående 9 personer, 3 fra kommunen, 2 fra borgerforeningen og 4 fra Idrætsforeningen,
Povl Aaby Svendsen blev valgt som formand og Holger Dam som næstformand. Med andre ord den
juridiske enhed, der stod for byggeriet, blev først oprettet mere end et halvt år efter at byggeriet blev
påbegyndt. Hvem der havde hængt på beslutningerne, hvis noget var gået galt, står hen i det uvisse.
Der var godt nok et byggeudvalg, men alligevel.
Svømmesalsprojekt
På repræsentantskabsmødet den 4. februar 1971 forelagde Holger og Philip Dam et
svømmesalsprojekt som en tilbygning på 20x35 meter, der ville koste 1,1 mio. De mente, at dette
byggeri skulle forsætte, når halbyggeriet er afsluttet. Det var der almindelig stemning for på mødet,
hvis pengene kunne skaffes.
På bestyrelsesmødet den 5. april 1971 gentog Holger Dam forslaget om, at man byggede en
svømmehal til Hallen. Bestyrelsen mente, at man først skulle have styr på økonomien i
halbyggeriet, før man besluttede noget. Det hurtige byggeri var ikke helt problemfrit, så man ville
først se, hvad økonomien sagde, før man forsatte med et nyt byggeri
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Hallens bygges på rekordtid - 1971 -1981
Halinspektør og indvielse

Den 17. april 1971 ansatte hallens bestyrelse gårdejer Henning Sonne som halinspektør blandt 24
ansøgere.
Den 10. juli 1971 var der indvielse i overværelse af mange gæster og ca. 850 folkedansere. Der
deltog 1400 folkedansere i stævnet, (men der var ikke plads til alle). I alt deltog ca. 3000 gæster.
Ved indvielsen rejste samtlige tilstedeværende sig spontant op efter Povl Aaby Svendsens tale og
hyldede ham taktfast for 30 års utrætteligt arbejde for at få en hal op at stå i Aakirkeby. Arkitekt
Philip Dam, som sammen med sin bror Holger Dam havde stået for byggeriet, udtalte, at det havde
været et af de mest besynderlige byggerier, han havde været med til. Normalt går der et år mellem
projekteringen og første spadestik, her havde man haft en måned, og en tidsplan som ved dette
byggeri er nok ikke set før.
Alle var enige om, at det var et arkitekttonisk meget flot byggeri, og alle var dybt imponerede over
den korte projektering og byggeperiode. Her bagefter kan man ikke lade være med at tænke på, at
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hvis der havde været lidt længere tid til ingeniørberegninger og andet, havde man måske ikke haft
så mange problemer i de efterfølgende år med bl.a. tag og gulv.
Samtidig med halindvielsen, indviede man en ny fodboldbane og 5 håndboldbaner syd for stadion.

Manglende finansiering
På repræsentantskabsmøde den 20. januar 1971 blev det oplyst, at hallen havde kostet 1.727.930,69
kr. eller 180.000 kr. mere end budgetteret. Det beløb manglede man finansiering for. Det klarede
ved, at Povl Aaby Svendsen og Holger Dam personligt kautionerede for en kassekredit. Senere blev
de dog frigjort for denne forpligtelse og lånet overtaget af hallen.
I maj 1972 udtaler Povl Aaby Svendsen, at man ikke skal stoppe her, men have øje for udvidelser.
På repræsentantskabsmødet den 3. januar1973 forelagde arkitekt O.V. Nielsen et
svømmehalsprojekt til 2,9 millioner. Hvis man sparede øvelsesbassin og kælderarealer ville
udgiften være 2,2 millioner. Man besluttede at arbejde videre med projektet.
På repræsentantskabsmøde den 30. maj 1974 henlagde man på grund af økonomien og oliekrisen i
første omgang svømmehalsprojektet, der nu var beregnet til at koste 2,65 millioner. Men man ville
forsætte med at arbejde for udvidelse af omklædningsrum og mødelokaler og på længere sigt en
svømmehal.
På repræsentantskabsmødet den 30. maj 1975 blev Arne K. Jensen valgt til formand for bestyrelse
og repræsentantskab, da Povl Aaby Svendsen var død den 7. nov. 1974, Robert Jensen blev valgt
som næstformand. Man drøftede igen en træningshal.
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Træningshalprojekt
På repræsentantskabsmødet den 25. maj 1976 fremlagdes et projekt for en træningshal mod
Hedegårdsvej. Den ville mangle 2 meter i at få internationale mål. Den ville koste 950.000 kr.
Ekstra omklædning og mødelokaler ville koste 450.000 kr. Det ville øge hallens underskud med ca.
154.400 kr. om året medmindre skolen havde brug for yderligere timer. Man ville arbejde videre
med sagen, og svømmehalsprojektet blev igen nævnt, men stillet lidt i bero, men ikke glemt. Det
var derfor man ville bygge mod Hedegårdsvej, således at der var plads til en svømmehal.

Mødelokaler og omklædningsrum
I november 1976 fremsendte man ansøgning til kommunen om at få lov til en tilbygning med
mødelokaler og omklædningsrum.
På repræsentantskabsmødet den 16. maj 1977 blev det oplyst at kommunen havde givet tilsagn til
udbygning af mødelokaler mod Grønningen (det såkaldte grønne og røde lokale) og
omklædningsrum i kælderen.
Den 25. august 1977 blev de endelig planer om en træningshal ved Hedegårdsvej og en svømmehal
nord for den eksisterende hal offentliggjort.
6. maj 1978 indvies det grønne og det røde lokale, mødelokaler mod Grønningen, samt
omklædningsrum og depotrum i kælderen.

Tennisbaner
I sommeren 1978 indviedes 2 tennisbaner, finansieret af Blomsterfestfonden.
På repræsentantskabsmødet den 20. maj 1980 afløste Preben Jensen Arne K. Jensen som formand
for repræsentantskabet, medens Kjeld Carlsen blev formand for bestyrelsen, og siden den tid har
den samme person ikke beklædt begge poster

I 1980 indviedes et nyt kondirum, maskiner
kostede 30.000 kr., hvoraf man regnede med
10.000 kr. fra tipsmidlerne, 10.000 kr. fra
AaIF og 10.000 kr. fra Blomsterfestfonden.
Tipsmidlerne blev aldrig bevilliget.
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Stadig store planer -1981-1991
Nye store planer
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På repræsentantskabsmødet 7. maj 1981 blev det besluttet på budgettet for 1982 at afsætte 30.000
kr. til tegninger og andet arbejde med en træningshal. Og der blev på mødet fremlagt skitser til
etablering af parkeringsplads på den gamle fodboldbane, en skøjtehal dér, hvor der nu er
parkeringsplads, en træningshal nord for den eksisterende hal og endelig et svømmebassin fra
Hedegårdsvej og ind mod hallen. Og endelig en golfbane nede ved Sdr. Byskov.
På repræsentantskabsmødet den 18. maj 1982 fremlagde bestyrelsen forslag til at påbegynde hal B.
Udgiften var beregnet til 1.935.000 kr. En hel hal ville have kostet 1 million mere.

Hal B
På repræsentantskabsmødet den 24. januar 1983 blev godkendt bygning af første del af hal B, en
mellembygning mellem hallerne, køkken og personalerum. I alt en håndværkerudgift på 2.314.536
kr., hvortil kommer inventar og omkostninger, i alt bliver udgiften 3.035.215 kr.
Den blev finansieret ved at AaIF indskød 500.000 kr. Blomsterfestfonden indskød 200.000 kr. og
der kom 100.000 kr. fra tipsmidler, et rente- og afdragsfrit lån på 857.000 kr. fra kommunen,
medens resten blev lånefinansieret.
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1. nov. 1983 startes første halvdel af byggeriet af Hal B.
Den 27. juni 1984 var der indvielse af den første del af hal B med en størrelse på tre femtedele af en
normal hal. Samtidig blev der bygget til på sydsiden af køkkenet og omklædningsrummene, således
at køkken og cafeteria blev væsentligt udvidet og der blev lavet depotrum. Udgiften blev i alt
3.098.000 kr. eller meget tæt på det budgetterede.
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Udskiftning i bestyrelsen

I maj 1985 afløser Robert Johnsen Kjeld Carlsen som formand for bestyrelsen, Jørgen V. Eriksen
blev formand for repræsentantskabet og næstformand i bestyrelsen.
I april 1986 blev AaIF's gamle klubhus indrettet til overnatningsfaciliteter benævnt minivandrehjem
og udgiften blev fastsat til 150.000 kr.
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Ny halinspektør

Den 1. august 1986 bliver Søren Birkebæk ansat som halinspektør. Der var 9
ansøgninger til stillingen. Henning Sonne ønskede at stoppe efter godt 15 år
som formand.
Den 1. juli 1986 vedtog man at ændre driftsformen i hallen fra den 1. august
1986, således at cafeteriadriften overgår til hallen og ikke som hidtil er
halinspektørens private forretning.
I 1989 blev tennisbane 3 indviet, også finansieret af blomsterfestfonden.
I 1990 måtte man udskifte taget på hal A, entreprisen blev overdraget Bjarne Nielsens
Byggeforretning til en pris på ca. 425.000 kr.

Ønsker for et købstadsjubilæum - 1991-2001
Borgmesterønske
Ved Sørens Birkebæk 50 års fødselsdag i 1992, sagde borgmester Birthe Juel-Jensen i sin tale, at
hun håbede, at det ville lykkes for hallens bestyrelse og kommunen tilsammen at få hal B bygget
færdig til sommeren 1996, hvor kommunen havde 650 års købstadjubilæum.
Søren Birkebæk dør den 19. august 1993 efter 5 til 6 måneders alvorlig sygdom. I Sørens
sygdomsperiode lavede Robert Johnsen, Sture Andersson og Jonn Lund et kæmpearbejde sammen
med Ingvar Agregård for at få det hele til at hænge sammen. Og det er disse tre personer, der er
årsagen til, at den daglige drift ikke alene blev gennemført, men også med regnskabet. Men
derudover havde de mange problemer i forretningsudvalget at slås med. Det nye tag gav
fugtproblemer, og gulvet i hal A trængte meget til udskiftning. Det var nok konstrueret for svagt.

Ny halinspektør plan for fremtiden
På bestyrelsesmødet den 28. september 1993 blev Jens Mikkelsen ansat som halinspektør fra den
1.november 1993. Der var i alt 21 ansøgninger.
Jens Mikkelsen overtog en lang række problemer, et regnskab der udviste underskud år efter år, en
nedslidt hal, der i høj grad manglede vedligeholdelse, samt et gulv i hal A, der skulle udskiftes, og
fortsatte problemer med det nye tag over hal A. Men han tog alvorligt fat på problemerne.
Den 13. april 1994 bevilgede Blomsterfestfonden 20.000,- kr. til udsmykning (maling m.m.) af
hallens cafeteria, det var ment som en nærmest symbolsk hjælp til Jens Mikkelsen i forhold til den
kæmpeopgave, han stod overfor.
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På repræsentantskabsmødet den 17. maj 1994 blev det oplyst, at der efter licitation var tegnet
kontrakt med Bjarne Nielsen Byggeforretning om udskiftning af gulvet i hal A. Det skulle ske i
sommeren 1994.

Ikke opløftende rapport
Den 15. august 1994 udarbejdede Jens en rapport til bestyrelsens over hallens
vedligeholdelsesstandard med billeddokumentation. Det var ikke opløftende læsning. Samtidig
besluttede man at omdisponerede en lang række af de eksisterende rum.
Den 30. september 1994 bevilgede kommunen 180.000 til udskiftning af højttaler-anlægget
Den 18. oktober 1994 bevilger Sparekassens Fond et nyt tidtagerur i Hal A.

Vendte underskud til overskud
- og kæmpehøjt ambitionsniveau
På bestyrelsesmødet den 11. januar 1995 blev det oplyst, at det var lykkedes at vende hallens drift
til et positivt resultat, hvor man startede året 1994 med en kassekredit på minus 332.330 kr. regnede
man med i 1994 at kunne nedskrive denne med næsten med 246.000 kr. til knapt 100.000 kr. ved
afslutningen af 1994. Dette skyldes til dels et par store meget vellykkede arrangementer.
Den 23. januar 1995 bevilgede kommunen 26.000 kr. til hallen, så man kunne bede arkitektfirmaet
Blå Streg om at lave et skitseprojekt til en etapeopdelt udbygning af Aakirkeby-Hallerne.
Bestyrelsen havde på sit møde den 11. januar 1995 bestemt at skitsen skulle indeholde
færdiggørelse af Hal B, rekvisitrum, opførelse af en Hal C med internationale mål, areal til en
eventuel Hal D og svømmehal, 8 omklædningsrum, sal og møderum til ca. 250 personer. Salen
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skulle kunne opdeles og der skulle være en scene, 30 dobbeltværelser med bad og toilet, udvidelse
af køkkenet, således at der kunne laves mad til 300 personer, 500 parkeringspladser, ændring og
flytning af kontor og reception, personalerum og endelig handikaptoilet. Ambitionerne var fuldt på
højde med dem, som Povl Aaby Svendsen havde arbejdet med fra 1940 til sin død i 1974.
Den 28. februar 1995 bevilger kommunen penge til køb og omkostninger ved at købe den
nødvendige jord til udvidelsen af Hal B til en "hel" hal.
Den 13. juni 1995 bevilgede Blomsterfestfonden 45.220 kr. til nye maskiner i det nyrenoverede
kondirum.
Den 10. juli 1996 afholdes åben reception i anledning af hallens 25 års jubilæum. Man startede med
kransenedlæggelse og derefter reception.

Sonnes Vandrepokal
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Den 20. juli 1996 afholdt man middag for særligt indbudte med musik og dans, i anledning af
jubilæet. Der var inviteret tidligere bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer fra borger- og
idrætsforening, samt borgmester og kulturudvalgsformand samt enkelte andre, i alt ca. 50 med

ledsager. Der var adskillige taler under middagen, men den tidligere halinspektør Henning Sonne
overraskede forsamlingen ved at meddele, at han havde indstiftet en vandrepokal med navn Else og
Hennings Sonnes Vandrepokal. Han havde selv bestemt, hvem den første modtager skulle være,
nemlig Robert Johnsen, som gennem de 10 år, han havde været bestyrelsesformand, havde haft 3
halinspektører under sig. Uden hans dygtige lederskab troede han ikke hallen havde den status, som
den havde nu ved 25 års jubilæet. Man kunne se, at han havde stået i lære hos Povl Aaby Svendsen,
derfor skulle han have pokalen. Forsamlingen brød ud i taktfast bifald. I sin takketale sagde Robert,
at det aldrig var gået så godt, hvis han ikke havde haft så stor og god opbakning først og fremmest
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af forretningsudvalget, der bestod af Jonn Lund, Jan E. Pedersen og Sture Andersson, den
sidstnævnte var dog i 1994 afløst af K.D. Andersen. Men også resten af bestyrelsen havde stået
sammen i den svære tid og ved løsning af de mange problemer, der havde været i hans
formandsperiode

For dyrt

Den 7. januar 1997 forelagde Blå Streg et projekt til mellem 16 og 18 millioner. Det opfattede
bestyrelsen som urealistisk, hvorfor man bad Blå Streg om at reducere i projektet, således at
færdiggørelse af Hal B og nogle mødelokaler ud for den daværende indgang havde første priotet.
Den 29. januar 1997 forelå et reduceret skitseprojekt.
På repræsentantskabsmødet den 1. maj 1997 modtog Jonn Lund Else og Henning Sonnes
vandrepokal
Den 18. juni 1997 blev det på forretningsudvalgsmødet oplyst, at kommunen ville støtte projektet
med 9,1 millioner kroner. Bygge- og Anlægsfonden ville give et tilskud på 2 mio. og et lån på 2
mio., tidligere havde man fået oplyst at AaIF ville støtte med 300.000 kr. og Blomsterfestfonden
med 100.000 kr., herefter skulle det reducerede projekt være finansieret

Det reducerede projekt
Den 13. januar 1998 indgik forretningsudvalget aftale med Bornholms Byggeforretning om et nyt
byggeri, der var budgetteret således:
Færdiggørelse af Hal B inkl. værksted og depot 3.681.186 kr.
Mellembygning inkl. vindfang 1.951.170 kr.
Ny mødesal inkl. køkken og vindfang 5.695.020 kr.
Klublokale til AaIF. 296.850 kr.
Omkostninger i alt 1.657.700 kr.
Samlet anlægsudgift på 13.480.869 kr., heraf var de 450.000 kr. et rådighedsbeløb til uforudsete
udgifter..
Man havde et rådighedsbeløb på 13.500.000 kr. som oplyst den 13. juni 1997. Det sidste halve år
var gået med at få udgiften indenfor rådighedsbeløbet, det betød bl.a., at det 3. mødelokale med
scene blev sparet væk sammen med en lang række andre ting. Der er ingen tvivl om, at Jens har
brugt virkelig mange timer sammen med Blå Streg og Bornholms Byggeforretning, før tingene faldt
på plads.
14. januar 1998 blev forslaget fra forretningsudvalget godkendt i bestyrelsen
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Men allerede den 16. februar 1998 blev budgettet ændret, således at der blev plads til inventar til
køkken, kiosk og depot. Samtidig fik man plads til et lille møderum, det nuværende møderum 3, de
samlede udgifter var nu 13.512.978 kr. med 400.000 kr. til uforudsete udgifter, rådighedsbeløbet
var forhøjet med 15.000 kr. da DGI havde bevilget et tilskud på dette beløb.
På repræsentantskabsmødet den 6. maj 1998 modtog Jan Erik Pedersen Else og Henning Sonnes
Vandrepokal for god og lang indsats for hallen.
Den 27. oktober0 1998 bevilgede Sparekassefonden 75.000 kr. til AV-udstyr i mødelokalerne.
Den 22. juli 1998 bevilgede Aakirkeby Kommune et tilskud på 45.000 kr. til en skulptur.
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Mad ud af huset
I januar 1999 blev Hal B gjort færdig og
der blev bygget nye mødelokaler og ny
facade mod Grønningen samt nyt
køkken og kontor til halinspektøren. Det
blev indviet 22. jan 1999 ved en
reception med en lang række indbudte,
samt indbudte via en annonce. Om
aftenen blev der afholdt spisning for
bestyrelsen med ledsagere. Den 1.
januar 1999 blev Henrik Clausen
fastansat som kok tilknyttet hallerne, og
man startede så småt med at levere mad
ud af huset.

På grundlovsdagen den 5. juni 1999,
150 år efter grundlovens indførelse, blev
afsløring af Anders Nyborgs skulptur
"Bølgen" foretaget som en del af et
større arrangement.
På repræsentantskabsmødet den 11. maj
2000 blev Else og Henning Sonnes Vandrepokal uddelt til Kai D. Andersen for hans store
engagement i Aakirkeby-Hallerne og hans specielle måde at gøre det på, skriver Jonn Lund, som
har ansvar for mødets referat.

Et stille årti med masser af udvikling - 2001-2011
På repræsentantskabsmøde den 9. maj 2001 gik Robert Johnsen
af som formand efter 16 til tider meget anstrengende år. Han blev
i varme vendinger behørigt takket af K.D. Andersen, Jan E.
Pedersen og Jens Mikkelsen.
På forretningsudvalgsmødet den 4. juli 2001, blev det oplyst, at
man havde modtaget 150.000 kr. fra Sparekassens Fond til
renovering af cafeteriet og samtidig havde Blomsterfestfonden
bevilget 51.300 kr. til en ny terrasse og overdækning af denne.

Tagproblemer løst
På forretningsudvalgsmøde den 15. maj 2002 blev det oplyst, at
nu skulle tagplade-problemerne være løst, men det vil koste
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hallen ca. 75.000 til arbejdsløn. Pladerne havde vi fået uden beregning af firmaet. Der har indtil nu
næppe været et eneste referat fra forretningsudvalg, bestyrelse eller repræsentantskabsmøde, hvor
tagproblemerne ikke er nævnt.

Den 21. maj 2002 modtog man ni malerier fra Statens Kunstfond, 6 malet af Erling Jørgensen og 3
malet af Bodil Brems.
I 2004 forpagter man cafeteria på NaturBornholm, forpagtningen ophørte efter sæsonslut i 2005.
På forretningsudvalgsmøde den 6. januar 2005 besluttes det at ansætte en ekstra kok, da Henrik har
for meget at lave. Men samtidig reducerer man i det øvrige personale. Jens vil søge Statens
Kunstfond igen, man kan søge hvert 3. år. Men man fik afslag.
I 2005 kom der trådløst internet i hele hallen, og der blev opsat hjertestarter, og personalet blev
uddannet i at bruge det. Der var i det år ansat 12 på heltid og en række løsarbejdere.

Dinner Transportable
I 2005 har Dinner Transportable haft en omsætning på ca. 700.000 kr.
I 2007 blev lysanlægget i begge haller udskiftet, det kostede 512.000 kr., som man fik fra
kommunen.
Den 16. april 2007 blev Tom Stobberup ansat som chefkok og afløste Henrik Clausen.
Den 19. april 2008 bevilgede kommunen 140.000 kr. til udskiftning af indgangspartiet mod øst og
udskiftning af port.
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I 2008 udarbejder BBK-Bornholm en ny helhedsplan for udvidelse af hallerne. Planerne indeholder
et nyt og større køkken, et ekstra mødelokale med scene, et Danhostel med 30 dobbeltværelser,
fitnesscenter og squashbaner
Den 28. april 2010 bevilgede kommunen 664.006 kr. til etablering af nyt tag på mellembygningen
og servicebygningen, således at det ikke længere skulle regne ned. Herved håbede man, at
tagproblemerne, der havde stået på næsten fra da hallen blev bygget, endelig var løst.
Den 12. maj 2010 på repræsentantskabsmødet blev det oplyst, at der nu var 14 heltidsansatte i
hallerne, heraf 2 1/2 kok og en bager og 5 til 6 ungarbejdere, hvortil kom forskellige løsarbejdere.
Og køkkenet omsatte for ca. 5,6 mio. Heraf var ca. 2,7 mio. Diner Transportabel.

Det står stadig på ønskelisten
Ting der ikke er blevet gennemført ENDNU:
Golfbane ved Søndre byskov.
Svømmehal
Skøjtehal
Teatersal
Grusbane med lysanlæg
Kongrescenter.

Fremtiden
Ja, det var de første 40 år, hvordan bliver så fremtiden. Den kan vi kun gætte på, men det tætte
samarbejde, vi har haft med kommunen i de første 32 år er forbi, og dermed den støtte, som især
fhv. borgmester Birthe Juel-Jensen var eksponent for og som er baggrund for den udvikling hallen
har haft, kan vi ikke regne med længere.
Nu er det mere centralistiske toner, der lyder. Tilsyneladende vil et flertal i kommunalbestyrelsen
helst samle alt i Rønne, om det så er undervisning, ældre, administration og ikke mindst al handel.
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