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2012…..
Var gennembruddets år…...
På baggrund af det udvidelsesprojekt, som AFC bestyrelse fremlagde for Herning Kommune
tilbage i februar 2010, modtog vi kort før Jul 2012 Herning Kommunes formelle opbakning til
projektet.
AFC’s bestyrelse har, siden HK’s udsættelse af projektet tilbage i 2010, fortsat den
konstruktive dialog med Herning Kommune om vore planer for en udvidelse -samt en
opgradering af AFC. Vi glædes over, at vejen nu er åbnet for Projekt Aulum Fritidscenter
”Plads- og Tid til ALLE”.
Vores vel dokumenterede halprojekt kan nu omsider realiseres, og vi værdsætter det arbejde,
der indtil nu er lagt for dagen, fra byens foreninger -og skolen, som sammen med AFC, alle
har bidraget aktivt til at definere behovene for udvidelsen, og i anerkendelse af dette arbejde,
har AFC grundlæggende fastholdt det oprindelige projekt, trods mange velmente alternativ
forslag fra anden side.
Der ligger nu et stort stykke arbejde foran os, som kræver hele byens –og oplandets
opbakning, for at sikre en harmonisk realisering af projektet frem mod august 2016, hvor vi
planlægger at den nye multihal skal stå klar - Dette er en unik mulighed for byen, og vi skal
STÅ SAMMEN om at samle de fornødne ca. 4 mill. kroner ind, frem til udgangen af 2014, som
Herning Kommune har sat som benchmark, for at støtte projektet med tilskud - Vi glæder os til
at komme i gang med arbejdet
Indtil den nye Multihal står klar, håber vi at kunne fortsætte det gode samarbejde med Den
Kristne Friskole, omkring lokale leje - Vi værdsætter det gode forhold til Friskolen, som
hjælper os med nogle af de mest akutte kapacitetsproblemer, vi står med.
AFC selvejende institution
Udgangen af 2012, blev således udgangen af den gamle opdeling af driftsdelen mellem AFC
og Hallen/Friluftsbadet. Fra 1/1-2013 er der givet tilsagn om en overordnet aftale med Herning
Kommune om, at AFC som selvejende institution, nu også omfatter hal og friluftsbad.
På baggrund af et dokumenteret oplæg om tilpasset driftstilskud fra 1/1-2013, forventes det, at
vi når til enighed om en rimelig afmåling af om driftstilskudsdelen i den nye udformning af AFC
som selvejende institution inden længe, med Herning kommune.
Nyt halgulv
2012 blev også året, hvor det gamle oprindelige halvgulv måtte udskiftes. Vi gennemførte
denne forbedring i tæt samarbejde med Herning Kommune, og resultatet er blevet meget
vellykket. Brugerne af hallen er meget tilfredse for selve gulvet - Vi er sikre på, at firmaet,
som har stået for opstregningen af banerne på det nye halgulv, også bringer deres arbejde op
på det høje niveau, som det nye gulv fortjener……
AFC – Man føler sig velkommen....
Aulum Fritidscenter var igen i 2012 godt besøgt. Vi oplevede endnu et år med et enormt
gennemløb af godtfolk fra nær og fjern, hver især med et formål med besøget i AFC – om det
måtte være idræt eller anden aktivitet, mødevirksomhed, koncerter, eller blot som tilskuer eller
frivillig.
Der har så sandelig været travlhed i 2012, og vores bestyrer par Polle og Didde, vore super
dygtige kokken Gitte og Jacob, vores halinspektør Søren, samt alle vores ansatte, udfører
dagligt et flot stykke arbejde –og det med en kvalitet udover det det sædvanlige.
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Vi er stolte af det fortsat voksende positive omdømme, som AFC har opnået i årene, hvor I har
været tilknyttet centeret – I præsenterer et flot center, sammen.
Tusind tak.
Vore ansatte er således også unikke i den forstand, at vi passer godt på huset sammen, og
man kan mærke, at der skal være PLADS og TID til alle i Aulum Fritidscenter.
PLADS og TID. Disse to forhold hænger ganske enkelt sammen, og udgør således fortsat en
stor del af fundamentet for bestyrelsens arbejde, for at skabe -og fremtidssikre et
velfungerende AFC.
Økonomi
Efter et år 2011 med en del nødvendige forbedringer i centeret, har vi i 2012 formået at holde
udgiftssiden pænt nede, gennem en nøje afregnet økonomistyring. Med den økonomiske
ansvarlighed som vort personale udviser, er det lykkes at komme igennem året 2012, helt i
tråd med vores økonomiske planer for året. Samlet for AFC, Hallen og Svømmebadet,
kommer vi ud med et tilfredsstillende resultat i 2012 på + ca. kr. 78.000,00, og dette på trods
af en betydelig egenbetaling, til det omtalte nye halgulv.
AFC var i 2012 ikke videre hårdt ramt af krisen, sammenlignet med andre kolleger i byerne
rundt omkring os. Det er lykkes i 2012, at holde fornuftigt styr på udgifterne, og samtidigt har
der været det fornødne aktivitetsniveau i centeret, og vi anerkender i bestyrelsen også, det
forretningsmæssige flotte arbejde som vores bestyrer par og de ansatte har udvist i året der
gik.
Budgettet for 2013 afspejler, at der fortsat ligger nogle reparationer og nogle
forbedringsopgaver og venter.
Fremtid
AFC forsøger at følge med tiden, og har udviklet sig gennem årene. Det er ganske enkelt en
nødvendighed, at være dynamisk og til enhver tid kunne tilpasse sig udviklingen i samfundet.
Fleksibilitet, rummelighed og tilpasningsevne, er nogle af de kendetegnende begreber for den
tid, vi lever i.
Vi ser frem til at huse endnu flere timer for centerets brugere, og for vore skolebørn i
særdeleshed -og med de nye planer på folkeskoleområdet, om mere bevægelse integreret i
undervisningen, så passer vores nye multihal koncept perfekt ind i planerne. Placeringen af
den nye hal har også væsentlig baggrund i skolens og SFO’ens øgede behov. Den
multifunktion der ligger i den nye hal, med mulighed for opdeling af hallen i mindre sektioner,
vil åbne yderligere muligheder for skole, SFO, samt byens andre institutioner, for brugen af
multihallen.
Vi er stolte af vores Center og passer godt på vores værdier, både åndelige og materielle.
Vi tror på, at også 2013 vil blive endnu spændende og begivenhedsrigt år i AFC.
Arrangementskalenderen er godt besat, så vi glæder os til at tage imod de mange besøgende.
Afslutning
Lad mig slutte beretningen med a at takke personalet i AFC for et godt og veludført arbejde i
2012 også. I er alle med til at opretholde den helt unikke AFC ånd, her i huset. Ligeledes vil
jeg gerne takke bestyrelserne i de respektive foreninger og klubber i huset, for godt og
konstruktivt samarbejde i året der gik. Også tak til skolen for virkeligt godt samarbejde.
Vi ved, at der fortsat er behov for ”mere Plads og Tid til Alle” og tro os, vi glæder os til at
komme i gang med projektet.
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Afrundingsvis, glædes jeg over den siddende bestyrelses fortsatte ihærdige arbejde, i forsøget
på at nå de opsatte mål for centeret og foreningerne TAK for rigtigt godt samarbejde i 2012
også.
Med disse ord slutter jeg min beretning.
Vi glæder os til de kommende år, hvor vi selvsagt fokuserer en stor del af vores ressourcer på
at trække i arbejdstøjet, for at sikre en harmonisk gennemførelse af vores allesammen’s
halprojekt. Vi tror -og håber på, at hele byen og oplandet vil bakke op om projektet.
TAK
v/formand for bestyrelsen
Preben Wind
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