AULUM FRITIDSCENTER
Dato: Torsdag d. 20. marts-2014
Kl. 18.00 Spisning
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Kl.: 18.00 Sted: Aulum Fritidscenter
Lille stjerneskud

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

02. Regnskab (JAA)
Regnskabsgennemgang
• Aulum Fritidscenter
• Aulum Hallen – Svømmebad
Årsregnskab 2013

03. Multihal
Møder i styregruppen?
Møder foreninger?
kunststofbane?
Leje AG motion
Møder teknikgruppen

04. Multihal plan
Udvidet org. Plan - brug for hænder og
timer?

05. Hjemmeside
Noget nyt?

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.

Referat godkendt
Ingen

JAA gennemgik kort regnskabet og det er klart fra revisor og
viser et overskud på ca. 16.000 kr., og det må siges at være
tilfredsstillende. Dog er der også ført en stram udgiftspolitik
og vi skal være påpasselige med ikke at komme bagud med
vedligeholdelse

Styregruppen er nu helt færdig med runden med
foreningerne og der ligger en fast aftale med foreningerne
om rækkefølgen i projektet, og hvis der mangler midler, så
er det aftalt hvad der skal udlades
Kunststofbanen er nu en del af projektet
Der foreligger et oplæg til lejeaftale med AG motion om leje
af det nye motionscenter – oplæg afleveres til AG-Motion
Teknikgruppen har haft møde med arkitekten og tegningerne
er revideret ud fra vore ønsker, og de blev præsenteret. Alle
var godt tilfredse med resultatet, dog er der fortsat lidt
justeringer, som JBJ aftaler med arkitekten

JBJ har lavet forslag til organisationsplan og den blev
vedtaget, og vi har en aftale med Kirsten Sommermark om at
hun vil være sekretær omkring indsamlingen.
Hjemmesiden bliver opdateret med de sidste referater og
aktuel indsamlingssøjle inde generalforsamlingen

Er sat i ordre (rabat !).
Er sat i ordre
Vi har forespurgt på HK om justering i udmatrikuleringen
med hensyn til den nye hal – vi afventer svar
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07. Øvrige emner
Status HAL gulv ref. besøg fra Virklund
Projekt selvej.institution
Generalf. d. 27/3 –

P R O T O K O L

Vi får besøg af direktøren fra Virklund og Keld Rønnow fra
HK d.1/4, og her skal sagen endelig afgøres.
Vi afventer stadig afslutningen fra HK omkring den
selvejende Institution
Generalforsamlingen er på plads – JBJ er i gang med
beretningen. Her præsenteres nye tegninger og oplæg til
markedsføring
Dres har sagt ja til dirigentposten
Hans Mikkelsen er inviteret

08. Fælles foreningsmøde
Nyt møde 25/2

09. Emner fra centerlederen (PØ)
Noget nyt
Arrangementer
1
0. Næste møde
.. Generalforsamling d. 27. marts

Nyt fra mødet (JBJ) der er stadig ikke gang i den fælles
portal

Centrets IT er opdateret og kører næsten 100%
Arrangements kalenderen ser fin ud og der kommer gode
ordrer fra større kunder.
Vi mødes inden generalforsamlingen kl. 17.30 i
mødelokale 2

.. Husk kalender
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