P R O T O K O L

AULUM FRITIDSCENTER
Dato: Torsdag d. 31. oktober - 2013

Kl.: 18.30

Sted: Aulum Fritidscenter

Kl. 18.30 Spisning

Pariserbøf

01. Punkter,
Godkendes af referat
Opfølgning fra sidst.

Referat godkendt
Lasse Fuhr indtræder i Styregruppen for Multihallen
Reklamation på Hal gulvet ikke afsluttet

02. Regnskab (JAA)
Regnskabsgennemgang pr. 30/9-2013
• Aulum Fritidscenter
• Aulum Hallen
• Aulum Svømmebad
Bud på resultat pr. 31/12-2013

JAA gennemgik kort foreløbigt resultatopgørelse, og det
forventes at årsresultatet bliver et mindre underskud.

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

Styregruppen er i gang med planlægning af afsluttende
møder med foreningerne om behov m.m.

04. Multihal indsamling
Aulum Autlet (JP)
Bonusbogen – resultat ?
Søjle ajourføres?

Aulum Autlet gav 61.000 kr.
Bonusbogen 1. udg. gav 19.000 kr.
Indsamlingssøjle a´jourføres hurtigst muligt. JBJ kontakter
pressen

05. Hjemmeside
Opdatering – Knud Erik Krogsgård

Knud Erik Krogsgård har sagt OK til at vedligeholde
hjemmesiden, og JBJ får alle relevante referater lagt ind så
den er opdateret inden K:K. overtager

06. Vedligehold bygninger (JBJ/PØ)
Status opgave-ark
Noget nyt ?

Fugleklodser på Cafeteriet gås efter da der er mistanke om
en mår på loftet.
PS og JBJ aftaler med Keld Rønnow HK omkring
udskiftning af tage på bygninger.
Vedligeholdelsesplan opdateres af JBJ

07. Øvrige emner
Status HAL gulv

Keld Rønnow HK besigtiger halgulv sammen med JBJ og
der udarbejdes fælles udspil til Virklund for at få en endelig
afklaring.

Møde idrætsråd d. 3. okt. (3 mill.)

JBJ har deltaget i møde hvor en fødselshjælper pulje blev
præsenteret

Møde Fundraising d. 24. okt. – DGI

JAA og JBJ har deltaget i møde i Silkeborg og havde gode
ideer med hjem og fint materiale.

Der var spørgsmål omkring elforbruget – det ser stort ud –
PØ tjekker med Søren
Fra 1.1.2014 vil der kun være et samlet regnskab for hele
AFC. JAA laver nyt regnskab sammen med Mette og vi får
nyt bogholderisystem – nok C5
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Tal til Kommunen

JBJ har indsendt driftstal til HK og vi afventer resultatet
derfra.

Vindmøller Kronborg

Vindmølle projekt i støbeskeen og vi håber det i gang, da
evt. kan afføde midler til halprojektet.

08. Fælles foreningsmøde
Næste møde d. 14. nov.

JBJ og Lasse Fuhr har udarbejdet et oplæg omkring en
fælles informationsportal for hele Aulum området.
Det vil blive præsenteret på næste møde i gruppen.

09. Emner fra centerlederen (PØ)
Noget nyt
Arrangementer efterår og efter jul

Selskaber, mad ud af huset og kurser kører fint.
Der er ikke solgt billetter nok til den store julefrokost i
Hallen. PØ overvejer at aflyse.

10. Næste møde

Mandag d. 16,12, kl. 18.00 Julebestyrelsesmøde (kort)

11. Evt.

Møde om ”Fremtidens haller” d. 25.11. – alle der har tid og
lyst deltager – tilmeld ved JBJ

.. Husk kalender
Bilag: kontrakt med Aulum Kristne Friskole for leje af
lokaler
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