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Året 2013
I min indledning vil jeg gerne ridse de hovedpunkter op, vi har haft mest fokus på i året, der er
gået. Det har naturligvis igen handlet mest om vores forestående byggeri, der nu er rykket et
år nærmere …Vi har fået startet indsamlingen med et par gode aktiviteter, der nu betyder at vi
har et tilsagn på ca. 800.000,- (og nogle står endda på vores konto) – Der var første år vi
skulle undervære 300.000,- til vores drift, som alle ved, er driftstilskuddet blevet beskåret til
svømmebadet.
For et år siden kunne Preben Wind fortælle, at det firma, der har leveret vores nye HAL-gulv
forhåbentlig snarest vil få opgaven afsluttet med hensyn til streger og lakering, det er
desværre ikke sket endnu.
MULTIHALLEN
Jeg vil starte med at gøre en kort status vedr. vores nye halbyggeri. Vi startede året med at
opsummere de forskellige foreningers behov, og det blev afsluttet med et fælles møde med
alle foreninger d. 13/3-2013 og hovedpunktet på mødet var at afslutte debatten om
placeringen af hallen. Med stor enighed blandt alle foreninger fastholdt vi den oprindelige
placering i forlængelse af det nuværende cafeteria. Det er meget vigtigt at fastholde AFC’s
nuværende ”hjerte” med hensyn til opsyn, værested, samt tilgængelighed til den nye Multihal.
Vi har haft møde med arkitektfirmaet Søren Andersen, Holstebro, hvor vi opsummerede vores
situation, og det resulterede i en god dialog, og vi kunne efterfølgende frit vælge hvilken
løsning vi vil bruge med hensyn til projektering og udbud.
Sidst på året tog vi så fat på sidste runde til alle foreninger og brugere, for at afstemme
forventninger til behov for områder/arealer, indhold, depotplads nye aktiviteter m.m.
I den forbindelse valgte vi at udvide styregruppen til også at omfatte AG’s formand Lasse
Fuhr. AG er jo den store bruger af den nye hal, så vi fandt det naturligt at knytte ham til
udvalget.
D. 31/5 kunne vi indvie vores indsamlingsbarometer, der måtte en ”tur i gulvet” da stormen
Bodil rasede, men nu er det på plads igen, og det er stadig ”meget sultent”, det savner mange
af de gule tennisbolde (men det må vi håbe, der bliver gjort noget ved i 2014) – Indsamling
kan følges på vores hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.
Vedr. indsamlingen planlægges det at starte i september måned, og ”indsamlings-holdet”
skulle gerne være på plads inden sommerferien.
DRIFT
En ny epoke er nu startet med hensyn til reparation og vedligeholdelse af vores fritidscenter.
I mange år har vi haft økonomisk frihed til at være på forkant med alle mindre og større
reparationer og vedligeholdelsesarbejder. Efter at vi i fremtiden har mistet et driftstilskud pr. år
på kr. 300.000,- er vi nu desværre nødsaget til at udsætte nødvendige reparationer, og I vil
også kunne se det på vinduer, døre, udhæng og lign. i fremtiden.
Bestyrelsen og vores ansatte har altid haft stor fokus på, at vores Center skulle være i ”fin
form” – det giver os store udfordringer i fremtiden at opretholde denne status.
Vi har på baggrund af den nye udvikling netop fremsendt 3 ansøgninger til Herning Kommune
vedr. vedligeholdelse af taget på hallen, taget på salen og på vinduer og døre, og vi ser frem til
en positiv behandling af vores ansøgninger.
SVØMMEBADET
På grund af det gode vejr i august måned valgte vi, at forlænge sæsonen med en uge. Og
som følge af en rigtig varm sommer kunne vi glæde os over, at der var stor søgning til vores
flotte udendørs svømmebad fra nær og fjern.
HALGULVET
Jeg havde håbet på, at vi her i dag kunne fortælle, at alt nu er afsluttet og færdigt, men
desværre må vi erkende, at ”moralen” i visse danske virksomheder ikke er, hvad man kunne
ønske. Vi har ”kæmpet” med Virklund Sport med at finde en endelig løsning, og det håber vi
på, at vi får afklaret ved et møde d. 1/4-2014, hvor der også deltager en medarbejder fra
Herning Kommune.
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AULUM BYSKOLE
Vores ”store” nabo Aulum Byskole er jo en af vores rigtig store brugere af hallen, og vi glæder
os til at kunne opfylde de ønsker om mere plads, der er på vej både til Skolen og til SFO’en,
Vi håber at året 2014 er det år, hvor vi kan få taget hul på en dialog, om den integration, som
omfatter skole, fritid og forening, som så mange snakker om i forbindelse med den nye
skolereform.
Aulum Fritidscenter er klar til en dialog vedr. et nyt fælles tilbud til alle børn sammen med
vores aktive foreninger.
FÆLLES FORENINGS MØDER
AFC kom i 2013 med i et forum, hvor en del af foreningerne i Aulum drøfter aktiviteter, fremtid,
udvikling af Aulum, påvirkning af vores by i forhold til det nye sygehus og motorvej m.m.
Et spændende projekt, hvor aktuelle ting drøftes, og jeg kan godt afsløre, at der er et par
spændende tiltag på vej.
AFC har bl. a. fremsat et ønske om, at man godt kunne være interesseret i at få flere aktive
foreninger med i repræsentantskabet, for at fremstå endnu stærkere i fremtiden med hensyn til
fællesaktiviteter og tiltag. Jeg vil gerne opfordre til at vi drøfter dette forslag senere her i dag.
ØKONOMI
I hele 2013 har vi kun foretaget de mest nødvendige investeringer, da det jo var første år med
nedsat driftstilskud (som tidligere nævnt). Det er lykkedes os at komme fornuftigt igennem,
(som regnskabet viser…), men vi er meget betænkelige med hensyn til fremtiden, og hvordan
”vores hus” klare det.
Det er en opgave, som bestyrelsen selvfølgelig vil arbejde med, men jeg vil dog nævne at det
jo er de 6 foreningers hus, så måske er vi nødt til at inddrage jer til at hjælpe os, også
økonomisk, hvis ikke det lykkes at overbevise Herning Kommune om, at det er bedre at være
på forkant med vedligeholdelse end at komme bagefter. Det er bestyrelsens bedste
overbevisning det billigste i længden. Vi har da drevet Aulum Fritidscenter i snart 29 år og
passet godt på det, så det i dag trods alt fremtræder pænt og ordentligt, takket være vores
dygtige personale.
HUSET AFC
Til jer, der er her i aften, og som kommer her ofte, kan man hver eneste dag se og mærke, at
det summer af aktivitet, det gælder både i dagtimerne og om aftenen. Vores infoskærme viser
hver dag, at der sker noget, både når det gælder sport og samvær.
Vores ”medborgerhus” er stadig et rigtig godt aktiv for vores by og opland. Ja vi er da kendt
langt omkring når det gælder Regionsmøder, Vejdirektoratet, Sygehuset m.m.
Sidste nyt vedr. ”huset” er, at vi i bestyrelsen har besluttet, at installere Fiber-Internet og et nyt
trådløst system, der betyder at 50 kursister kan ”være på” samtidig. Vi skal sørge for, at vores
gæster har de bedste forhold og betingelser, når de besøger Aulum Fritidscenter.
INDSAMLING
Jeg har i starten af min beretning omtalt vores nye Multihal, og da det optager os meget i
bestyrelsen, kommer der nu lidt mere. Som I kunne læse i avisen i UGE 11, har vi ændret og
udvidet vores projekt, så motionscentret flyttes over i den nye Multihal. Det var et sort ønske
fra AG Motion og AFC’s bestyrelse var fuldstændig enig i, at det var en rigtig god ide.
Fra AIF havde man så også et ønske om at udvide projektet med en hårdt tiltrængt
kunstgræsbane, og efter en sondering i de forskellige udvalg og bestyrelser, var alle enige om,
at det også var en rigtig god beslutning, at gå ALL-INN, så man på den måde får alle ønsker
opfyldt i et stort fælles projekt.
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KUNSTGRÆS
Disse ændringer har medført, at projektet nu er ”justeret”, og det har medført, at der skulle
laves nye skitser. Disse skitser vil senere blive præsenteret her i dag.
Det er bestyrelsens opfattelse, at især byens 2 store foreninger har indset, at det at arbejde
100% sammen om et fælles projekt, er det man komme længst med, og at det er lykkedes, er
vi i Aulum Fritidscenter meget glade for.
Men vi må ikke glemme, at det nu er vigtigt at få byens borgere gjort klart, at det er MEGET
vigtigt at bakke op om den forestående husstandsindsamling, der løber af staben i september
måned.
Foreningerne har den afgørende rolle med at motivere og fortælle deres medlemmer, at det er
nu det gælder.
SÅ HUSK AT STØTTE PROJEKTET !

AFSLUTNING
Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke min store tilfredshed med alle de ansatte, de er altid i godt
humør og har et smil på læben, når jeg kommer herned, navnlig sådan midt på formiddagen er
alle glade og tilfredse, måske er det fordi, det er her der er kaffepause, og dagens program
gennemgås, når Polle og Didde sætter sig til bordet. Lidt fodbold bliver der jo også tid til at få
drøftet, og håndbold og andre sportsgren får også tit deres bevågenhed (jeg har endda hørt
Curling omtalt..)
Et godt personale, lige fra køkken, regnskab, opvask, rengøring og græsslåning, Jeg håber
alle er nævnt, det fortjener de – TAK for indsatsen!
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Polle, Didde og Søren for et rigtigt godt
samarbejde, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Også tak til Aulum Byskole for et godt samarbejde og vi må også huske Aulum Kristne
Friskole, hvor vi fortsat et par år endnu gerne vil låne de fine lokaler
Herning Kommune skal også nævnes – et år med et konstruktivt samarbejde, tak for det !
Tak til alle i repræsentantskabet, foreninger (til foreningerne: jeg synes vi er nået langt det
sidste år..) og sidst men ikke mindst til John Thomsen, der har hjulpet os meget, og jeg tror
ikke det bliver mindre de næste par år, jeg håber du er klar til at ”bære vores projekt igennem”
– det er jo ikke helt ”i mål endnu”
Tak til AFC’s bestyrelse, for et konstruktivt og spændende samarbejde, jeg synes vi har en
god dialog om opgaverne… det er meget vigtigt at ”holdet” arbejder godt sammen, det bliver
der brug for de næste par år….TAK !
Med disse ord vil jeg slutte min beretning.
Formand for bestyrelsen
Jørgen B. Jørgensen
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