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På sidste års generalforsamling præsenterede vi vore ideer til en fremtidig udbygning af Aulum
Fritidscenter. Et forslag, der efter bestyrelsen opfattelse vil kunne skabe et godt fundament, for
AFC’s fortsatte ekspansion. Ideerne blev godt modtaget men i forbindelse med Herning
Kommunes behandling af de mange ansøgninger til udvidelsesplaner, kom vi som bekendt
ikke i betragtning. Kommunens bedømmelse af vores projekt fik følgende ord med på vejen.:

•

Nye tanker om idrætscenter indhold og udnyttelse, der samtidig vil håndtere hallens
snarligt forestående væsentlige vedligeholdelsesbehov

Disse få ord siger selvfølgelig ikke noget om, hvor stor sandsynlighed, der er for at projektet
kommer i gang inden for en kortere tidshorisont. Det der dog er værd at bemærke er, at
kommunen i deres vurdering af de forskellige projekter, lagde meget vægt på, om de opfylder
de krav, der stilles til fremtidens idrætsfaciliteter. Så på dette område, vurderer vi selv, at vi er
på rette vej.
Vi har dog også erkendt, at ideer ikke gør det alene. Hvis vi skal lykkes med vores projekt,
skal alle interessenter involveres, så det vi ender med at komme med forslag til, har så stor
opbakning som muligt blandt byens foreninger og borgere. Det har nok været vores opfattelse,
at drøftelserne vedr. fremtidens idrætsfaciliteter mere har været et tema i AFC´s bestyrelse
end det har været i de enkelte foreningers bestyrelser, og det falder jo ikke så godt i tråd med,
at der kræves en bred opbakning til projektet.
Derfor indkaldte vi i efteråret samtlige foreninger bag AFC til et møde, som havde det
overordnede formål, at vi fik sat handling bag de ideer vi skitserede på generelforsamlingen.
Ideen med mødet var specielt, at vi fik drøftet, om de planer vi præsenterede på
generalforsamlingen sidste år, nu også var i tråd med de ønsker og behov foreningerne reelt
har. Efter en god debat blev det aftalt, at foreningerne fik et par måneder til at drøfte og opstille
de behov, de har på både kort og på lang sigt. Vi opfordrede bestyrelserne til, at de tog de
visionære briller på, når de drøftede disse forhold.
Resultatet af dette arbejde blev fremsendt til AFC og dannede grundlag for en fælles
Workshop, som blev afholdt den 29. januar i år.
Generelt må det siges, at foreninger på forhånd havde været meget kreative, og det var et
gennemgående træk, at alle havde øjnene åbne for de trends, der tegner sig i forhold til
måden, vi fremover kommer til at dyrke idræt og motion på. Så set i den relation er der meget
stort sammenfald mellem foreningernes opfattelse, og de visioner vi har for AFC. Derfor har vi
et godt fælles fundament for at komme videre med vores planer. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke foreningerne for et den iver I har lagt i arbejdet. Det tegner godt for
fremtiden, og for troen på at vi nok skal lykkes med at få gennemført vore planer.
På workshoppen den 29. januar blev det besluttet, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal
arbejde videre med planerne. Det kommer jeg tilbage til lidt senere i min beretning.
Økonomi
Samlet for AFC, Hallen og svømmebadet kommer vi med et underskud på kr. 300.000,-.
Umiddelbart ser det jo noget alarmerende ud, men jeg kan oplyse jer om, at AFC hverken er
ramt af den igangværende finanskrise eller er mærket af nedgangen i konjunkturerne.
Underskuddet er fremkommet på baggrund af de aktiviteter, vi i bestyrelsen har besluttet at
igangsætte i 2008, og som I vil kunne se, når regnskabet senere bliver gennemgået i detaljer,
så har v i 2008 brugt markant mere på bygningsvedligeholdelse og inventaranskaffelser, end
vi gør i et normalt år. Som I nok har bemærket, har vi foretaget en række ændringer i
cafeteriet, så vi både får en mere hensigtsmæssigt drift i dagligdagen, og sikrer, at vi lever op
til de krav levnedsmiddelkontrollen til enhver tid stiller. Driftsmæssigt kunne det selvfølgelig
være rart, at investeringerne var jævnt fordelt over årene, men af rent praktiske hensyn er det
mere hensigtsmæssigt at gennemføre tingene i nogle større klumper. Det er vores oplevelse,
2

at vi på denne både tager det bedste hensyn til brugerne og kunderne i AFC, og det er i den
sammenhæng det vigtigste. Så må vi leve med, at vi engang i mellem har nogle større udsving
på de enkelte driftsposter.
Hvis vi ser fremad, så vil ændrede tilskudsregler fra kommunen, kunne få indflydelse på AFC´s
økonomi. Herning kommune er i gang med en harmonisering af reglerne for lokaletilskud, hvor
det i højere grad bliver aktiviteten og belægningen, der afgør tilskuddets størrelse. Det virker
langt hen af vejen fornuftigt, og det vil kunne medvirke til der arbejdes målrettet imod at skabe
flere og nye tiltag, så lokalerne kommer til at syde og boble aktivitet.
AFC er i første omgang ikke omfattet af de nye regler, da vi som bekendt har en driftsaftale
med kommunen. Vi skal dog allerede nu i gang med at analysere konsekvensen af de nye
regler, så vi kan få driften rettet ind i forhold til disse, når den nuværende driftsaftale udløber.
Aktivitetsniveau
Som jeg husker det, så har jeg næsten i alle de beretninger jeg har aflagt, omtalt at
aktivitetsniveauet har været stigende, og det vil jeg også gentage i min sidste beretning. Det
afspejler sig specielt i den forpagtningsafgift vi modtager, og som I vil se af regnskabet er den
steget markant i 2008 i forhold til 2007. Det er et udtryk for, at omsætningen i Polles forretning
er steget, men det giver ikke et billede af, hvilke aktiviteter der er steget. Jeg ville jo gerne
have kunnet fortælle, at vi har en stigning i idrætsaktiviteterne, men det har jeg desværre ikke
belæg for at sige. Det er dog mit indtryk, at vi på en række områder bør være bedre til at
udnytte alle de gode faciliteter vi har. Jeg håber derfor, at det arbejde vi har sat i gang vil sikre,
at vi får udnyttet faciliteterne optimalt. Det er i hvert fald 1. betingelse for, at vi med rette kan
argumentere for, at vi har behov for flere.
Fremtid
Nu er jeg nok ikke den rigtige til at sige så meget om fremtiden, men da beretningen jo er
bestyrelsens beretning, så vil jeg alligevel vove det ene øje. Vi har som tidligere omtalt nedsat
en arbejdsgruppe, der skal arbejde med AFC´s fremtid, og der er fastsat en ret skrap tidsplan
for dette arbejde.
Kort fortalt, har vi besluttet, at der skal arbejdes med forslag til både en kortsigtet løsning og
en mere langsigtet og visionær løsning.
Det kortsigtede arbejde går ud på, at arbejdsgruppen får analyseret det nuværende brug og
udnyttelse. Med udgangspunkt i de konkrete problemer foreninger har med at få tider til deres
aktiviteter i specielt hallen, er det gruppens opgave, at komme med konkrete forslag til løsning
af disse problemer. I den forbindelse er det arbejdsgruppens opgave at fremkomme med
alternative forslag til lokaleudnyttelse. Derfor skal tidligere tiders traditioner for anvendelse af
lokalerne lægges på hylden, og der skal ses på anvendelsen med "nye briller". Her tænkes der
specielt på, at selvom foreningerne gennem mange år har fået tildelt de samme dage og tider
til deres aktiviteter, så er der ikke vundet hævd på dette. Gruppen skal i deres forslag tage
højde for, at de attraktive tider (15.00 - 20.30) forbeholdes til aktiviteter for børn og unge.
Tidsfristen for afslutningen af dette arbejde er fastsat til den 15. april 2009
Arbejdet med det langsigtede og mere visionære tager sit udgangspunkt i de emner, der kom
op på den omtalte temaaften i januar måned, og her er det gruppens opgave, at udarbejde et
konkret forslag til, hvilke faciliteter fremtidens AFC skal indeholde. Forslaget skal tage
udgangspunkt i AFC´s nuværende forretningsmodel. Ønsker gruppen eksempelvis, at der
skal indarbejdes faciliteter, som i højere grad bygger på udlejning, hvor der skal benyttes
sovefaciliteter mv., så skal gruppen uddybe og begrunde de forretningsmæssige fordele ved
en sådan løsning. Løsningen skal i så stor udstrækning som muligt tage højde for de
tendenser, der er for fremtidens idrætsudfoldelser, være præget af mulighed for
mangfoldighed og være fleksibel i sin anvendelse.

3

Inden 15. juni skal der være uarbejdet et konkret forslag til indhold, som kan danne grundlag
for at der kan udarbejdes et skitseforslag og et økonomisk overslag. I perioden fra medio juni
til 30. august er det så planen, at vi får udarbejdet et nyt skitseforslag og et økonomisk
overslag, som kan præsenteres for foreningerne omkring den 1. september.
Så der er nok at se til både for bestyrelsen og for de foreninger der er involveret i arbejdet, og
jeg glæder mig til at se resultatet.
Afslutning
Lad mig afslutte beretningen med at takke personalet i AFC for et godt og veludført arbejde i
2008. Jeg vil traditionen tro benytte lejligheden til at takke den nuværende bestyrelse for et
godt og konstruktivt samarbejde, og ønske jer held og lykke med at udvikle AFC i årene
fremover. Til sidst vil jeg rette en tak til såvel de bestyrelseskolleger og foreninger, jeg gennem
tiden i bestyrelsen har haft fornøjelsen af at samarbejde med.
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