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2011…..
Et anderledes år end de foregående år, for Aulum Fritidscenter.
Som det formodentligt er de fleste bekendt, fremlagde bestyrelsen bag AFC i februar 2010
vores plan for Herning Kommune, for en udvidelse af centeret. Vores Projekt var dog
desværre ikke blandt de udvalgte i indeværende budgetperiode. AFC har gennem hele året
2011 fortsat den konstruktive dialog med Herning Kommune om vore planer for en udvidelse
samt en opgradering af AFC. Projekt Aulum Fritidscenter ”Plads- og Tid til ALLE” er fortsat i
spil - og vi har den opfattelse at det næste gang er ”vores tur” og vi glædes os til at vi snart
kan komme videre med vores projekt og få det realiseret. vi giver ikke op.
Vi har fortsat et veldokumenteret projekt, hvor byens foreninger -og skolen alle havde bidraget
aktivt til udfærdigelsen af projektet.
Behovet for en udvidelse af AFC er fortsat enormt, og grundlaget for projektet og behovet for
en udvidelse er fortsat stigende. Der er fortsat et behov for at danne fælles front med Aulum
Byskole omkring udvidelsen, for som en samlet enhed, at fortsætte dialogen med HK omkring
realiseringen af den nødvendige facilitetsudvidelse.
Grundet den forsatte store søgning til idræt og aktiviteter i Aulum også i 2011, fortsat uden at
vi har kunnet tilbyde en tilsvarende udvidelse af vore faciliteter, ja så har vi fundet en løsning
på de akutte kapacitetsproblemer, ved at indgå et samarbejde med Aulum Kristne Friskole,
omkring leje af deres lokaler til vore sportsfolk. Vi takker for samarbejdet.
Sideløbende med planerne vedr. udvidelse af centret, har vi i 2011 afholdt 2 møder med
forvaltningen, hvor overskriften har været: Aulum Fritidscenter – Selvejende institution
Der er afleveret et dokumenteret beskrivelse og status på den nuværende driftsaftale som
udløber d. 31/12-2012 samt en ansøgning om et ekstra driftstilskud. Årsagen til det øgede
driftstilskud er for det første, at AFC ikke har fået reguleret tilskuddet i takt med en de
udvidelser, der er foretaget de sidste 10 år, samt nogle forhold vedr. opdeling af omkostninger
Mellem Hal og Friluftsbadet.
Vi håber at Kommune accepterer denne ansøgning, som betyder at Hal, Friluftsbad og AFC
pr. d. 1/1-2013 samles i en samlet enhed driftsmæssigt. Det er også en forudsætning for at
AFC staks kan gå i gang med at udvide motionscentret sammen med AG motion.
AFC – et velfungerende Hus....
Aulum Fritidscenter var igen i 2011 godt besøgt. Vi oplevede endnu et år, hvor et mellem
90.000 og 110.000 mennesker havde sin gang i AFC - Hver i sær med et mål eller en mission
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 2011, og vores bestyrer par Polle og Didde, og alle vores
ansatte i nøglepositioner, udfører dagligt et flot stykke arbejde –og det med en kvalitet udover
det det sædvanlige. Vore ansatte er således også unikke i den forstand, 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 en stor del af
fundamentet for bestyrelsens arbejde, for at skabe -og fremtidssikre et velfungerende AFC.

Økonomi
Ved sidste års generalforsamling understregede vi, at vi i 2011 ville skulle gennemføre nogle
nødvendige forbedringer i centeret, som vi tilbage i 2010 havde formået at skabe den
nødvendige kapital til, gennem en benhård økonomistyring. Med den økonomiske
ansvarlighed som vort personale udviser, er det lykkes at komme igennem året 2011, helt i
tråd med vores økonomiske planer for året.
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Samlet for AFC, Hallen og Svømmebadet, kommer vi ud med et 0 resultat i 2011.
Det er lykkedes at forvalte økonomien på den ønskede ansvarlige vis, og det er så at sige
sket, uden at bede om ekstraordinære økonomisk tilskud af nogen art fra Herning Kommune.
AFC var i 2011 ikke videre hårdt ramt af krisen, sammenlignet med andre kolleger i byerne
rundt omkring os. Det er lykkes i 2011, at holde fornuftigt styr på udgifterne, og samtidigt har
der været det fornødne aktivitetsniveau i centeret, og vi anerkender i bestyrelsen, det flotte
arbejde som vores bestyrer par og de ansatte har udvist i året der gik.
Budgettet for 2012 afspejler, at der fortsat ligger nogle reparationer og nogle
forbedringsopgaver og venter.
I sommeren 2012 skal der lægges nyt trægulv på, i hallen. Det gamle gulv har gjort det godt i
de mange år det har ligget for, men nu er en udskiftning nødvendig….. Herning Kommune er
med ind over projektet. Vi håber ikke at meromkostningen på ca. 150.000,- får væsentlig
indflydelse på driften af hallen i 2012, selv om vi på det grundlag må udskyde nogle planlagte
forbedringer.

Fremtid
AFC har forsøgt 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 er stolte af vores Center og passer godt på vores værdier, både åndelige og materielle.
Vi tror på, at også 2012 vil blive spændende og begivenhedsrigt år i AFC.
Arrangementskalenderen er fyldt pænt op, 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
2011 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. Vi ved, at der fortsat er behov for ”mere Plads og Tid til
Alle” og tro os, vi fortsætter kampen.
Slutteligt, 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 i2011 også.
Med disse ord slutter min beretning, og vær sikker på, at vi, i bestyrelsen i 2012 fortsat vil
arbejde stenhårdt på at indfri de forventninger, der stilles til en bestyrelse i et Fritidscenter, i en
by og et område, som udvikler sig som vores.
TAK
v/formand for bestyrelsen
Preben Wind

3

