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AULUM FRITIDSCENTER
Dato: Torsdag d. 6.
februar-2014
Kl. 18.00 Spisning

Kl.:

18.00

Sted:

Aulum Fritidscenter

Karbonader – gulerødder og grønærter

01. Punkter,
Godkendes af referat
Opfølgning fra sidst. - post

Referatet fra sidste møde godkendt.

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

JAA fremlagde det foreløbige resultat for 2013, og det ser ud til at
vi kommer ud med et 0 resultat, og det må siges at være
tilfredsstillende.
Mette laver de sidste omposteringer, så regnskabet er klar til vort
næste møde

03. Multihal
Projekt Multihal
Møder i styregruppen ?
Møder foreninger ?
Møde AIF – ønske om
kunststofbane ?

Styregruppen er færdig med foreningsrunden, og efter vinterferien
samles teknikgruppen, og der udarbejdes nye reviderede
tegninger, som er klar til præsentation ved generalforsamlingen.
Der er fuld opbakning fra alle foreninger om at en kunststofbane
tages med i projektet.

04. Multihal plan
Udvidet org. Plan - brug for
hænder og timer ?
Skitser rettes til - teknik
Skitser præsenteres på
generalf. d. 27/3

Der bliver lavet en prioriteret rækkefølge i forhold til økonomien,
som foreningerne tiltræder skriftligt inden hele projektet
igangsættes.
(Når aftale er klar rundsendes det…)

05. Hjemmeside
Noget nyt ?

Hjemmesiden kører umiddelbart upåklageligt

06. Vedligehold bygninger
Ønsker 2014
Varmetæppe kr. 56.200,- m.
moms
Port til svømmebad kr.
26.625,- m. moms
Omk. på vej: 40K-gulv og
50K-selvej. +m.

På næste møde gennemgår vi aktuelle vedligeholdelsesarbejder og
det vil blive sammenholdt med budgettet for 2014.

07. Øvrige emner
Status HAL gulv ..ref. besøg
fra Virklund
Projekt selvej.-institution

Gulvet bliver afpudset – og vi håber på et tilfredsstillende resultat.
Såfremt dette ikke er tilfældet sætter vi Herning Kommunes på
sagen
Sagen er sat i gang igen og der foregår opmåling af
grundarealerne omkring Hallen og AFC
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Stationen: får det betydning ?

Vi formoder ikke planerne for Stationens fremtid vil påvirke AFC

Generalf. d. 27/3 – afklaring
valg ?

Alle der er på valg genopstiller, så det formodes at de genvælges.
D.v.s.PS – AH – JPK

08. Fælles foreningsmøde
Nyt møde 25/2

JBJ deltager i dette møde og håber at der hurtigt kommer gang i
den fælles byportal – det er på høje tid.

9. Emner fra center. (PØ)
Noget nyt
Arrangementer

PØ kunne meddele at der fuld ud optaget i foråret med
familiefester o. lign. Men det kniber stadig lidt med dagskurser.

10. Næste møde
Generalforsamling d. 27/3
Nytårskur d. 28. feb.
Husk kalender

Næste møde d. 20.3.2014 kl. 18.00
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