P R O T O K O L

AULUM FRITIDSCENTER
Dato: Mandag d. 16. december 2013

Kl.: 18.00

Sted: Aulum Fritidscenter

Kl. 18.30 Spisning

Let juletraktement

01. Punkter,
Godkendes af referat
Opfølgning fra sidst.

Referat godkendt
Gennemgang af stormskader – rep. er iværksat

02. Regnskab (JAA)
Regnskabsgennemgang
• Aulum Fritidscenter
• Aulum Hallen
• Aulum Svømmebad
Bud på resultat pr. 31/12-2013

JAA gennemgik opdateret regnskab pr. 11.12. og vi kommer
nok ud med et underskud på omkring 70.000 kr., men vort
tilskud fra H.K. er også nedsat med ca. 300.000 kr.,
Et meget betænkeligt dårligt resultat, der giver bestyrelsen
en meget svær fremtid som kræver store udfordringer, hvor
fokus desværre mere skal rettes mod økonomi end udvikling.
Model til løsning skal afklares i 1. kvt. 2014
…Årsagen kender vi jo, da vi har mistet kr. 300.000,- årligt
men dem mangler vi jo også fremover !
Lidt nyt fra Jens – forklaring på diff. på el
Forbruget er stort set uændret – det skyldes ændret
opkrævning

03. Multihal
Projekt Multihal
Møder i styregruppen?
Møder foreninger?

Styregruppen i gang med møderække med foreningerne –
Resume af møder fremsendes senere.

04. Multihal indsamling
Søjle ajourført

Status er 775.000 kr. og søjlen ajourføres når den er rejst
efter stormskade.

05. Hjemmeside
Opdateret

Alt på hjemmesiden skulle være på plads – nu skal vi bare
holde den ajour

Der er lavet en prioriteringsliste over vedligeholdelse
06. Vedligehold bygninger (JBJ/PØ)
Status opgave-ark
1. prio. Tag på Salen udskiftes/ renoveres
Besøg Keld Rønnow….prioritering opgaver
2.
Tag på hal udskiftes/ renoveres
Ansøgning sendt til Kommunen

07. Øvrige emner
Status HAL gulv …besøg Kels Rønnow
Projekt selvej.-institution

Vi afventer endeligt svar fra Virklund
JBJ har rykket Herning Kommune for den endelige
overdragelse

Resume hal-aften d. 25/11

Mødet havde været udbytterigt

8. Fælles foreningsmøde
Referat fra d. 14. nov.

JBJ arbejder videre med fælles foreningshjemmside og andre
fælles tiltag
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09. Emner fra centerlederen (PØ)
Noget nyt
Arrangementer efter jul

10. Næste møde
.. Generalforsamling 2014 – marts
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Der var ikke væsentlige emner

Vi afholder generalforsamling d. 27.3.
JPK sørger for indkaldelser m.m.

.. Nytårskur

Vi afholder den årlige nytårskur d. 28.2. kl. 18.00

.. Husk kalenderen

Næste bestyrelsesmøde d. 6.2.kl. 18.00
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