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Dansk Bøf

01. Punkter,
Godkendes af referat
Opfølgning fra sidst.

Afbud fra Per Sørensen.
Referat godkendt, og JBJ takkede for en god aften i Møllen
til Dissing, Dissing og Las

02. Regnskab (JAA)
Regnskabsgennemgang pr. 30/6-2013
• Aulum Fritidscenter
• Aulum Hallen
• Aulum Svømmebad
Budget for 2014 gennemgang

JAA gennemgik halvårsregnskabet, og der skal være en
stram økonomisk styring resten af året. Det blev besluttet at
vi skulle forsøge at få reguleringerne på de enkelte konti på
plads kvartalsvis.
Budgettet for 2014 blev godkendt og er tidligere sendt til
Herning Kommune.

03. Multihal
Projekt Multihal
Udvidelse af styregruppen
Udvidelse af udvalg (evt. udendørs plan)
Aulum Autlet 2013 (JP)

JBJ foreslår at styregruppen udvides med AG formand Lasse
Fuhr, og dette godkendes
JPK orienterede om Aulum Autlet, JAA, PW, PS er med på
Aulum Autlet og forestår afviklingen af auktion med PØ
som auktionarius.

04. Multihal
Referat møde med arkitekt
Hvordan kommer vi videre

JBJ refererede fra mødet med Peter Henriksen fra
arkitektfirmaet. Et positivt møde, der resulterede i at AFC
kan arbejde videre med nuværende skitser. AFC kan evt.
fortsætte samarbejdet med arkitektfirmaet – muligvis som
bygherrerådgiver.

05. Hjemmeside
Status

AFC´s nye opdaterede hjemmeside er i luften, og vi vil
forsøge at finde en frivillig til at vedligeholde denne.

06. Vedligehold bygninger (JBJ/PØ)
Status opgave-ark
Tilbud på udskiftning vinduer

Se revideret udgave (vedlagt som bilag)

07. Øvrige emner
Status HAL gulv
Afslibning gul i sal (rundtur)
Cyklerally – afslutning

Gulvet i Salen er lakeret og helt OK
Gulvet i hallen er slebet af og der er ny opstregning, men
problemer med rengøring og stregerne er ”uskarpe”
Sagen følges op og Virklund er kontaktet.
Erhvervscyklerally er gjort op og alle penge er kommet ind.

08. Fælles foreningsmøde
Referat fra møde (JBJ)
09. Emner fra centerlederen (PØ)
Status svømmebad
Arrangementer efterår

10. Næste møde
E:\JBJ\AFC\Møder\2013\Ref. 28-08-2013.doc
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Ansøgning sendes til Kommunen

Referat vedlagt.
Der er solgt billetter for 116.000 kr. – flot. Svømmebadet
forlænger sæsonen med 1 uge p.g.a. det gode vejr.
Salget billetter til Julefrokosten i hallen går fornuftigt – ca.
halvdelen af billetterne er solgt.
Hele efteråret og foråret er fyldt op med fester, så det ser
fornuftigt ud.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 24.10. kl. 18.30
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