Aulum Fritidscenter

Årsberetning 2009

1

2009…..
var på mange måder, et anderledes og spændende år. Bestyrelsen bag Aulum Fritidscenter
sagde på sidste generalforsamling ”farvel” til kapaciteterne: tidl. mangeårige formand John
Mortensen, samt vort tekniske fyrtårn Jan B. Nielsen, som begge havde præsteret en
mangeårig indsats for AFC. Sammen med Jørgen B. Jørgensen og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer gennem AFC’s 24-årige historie, har d’herrer således bidraget til, og
skabt grundlaget for et velfungerende AFC, som vi kender det i dag. Dette grundlag er alt
afgørende for fundamentet for AFC’s fortsatte udvikling. Bestyrelsen er dedikeret til at
fortsætte det målrettede arbejde for husets foreninger og brugere, og søger fortsat at sikre
tidssvarende og attraktive forhold i Centeret, for ALLE, i tiden frem også. 2009 blev også året,,
hvor bestyrelsen byggede et lag på tidligere tiders forberedende arbejde, og således kortlagde
og definerede vi endeligt planerne for en udvidelse og en opgradering af AFC. (Præsentation
af Projektet v/Jørgen B. Jørgensen)

Et ordentligt hus – Det er ikke en selvfølge....
Aulum Fritidscenter besøges hvert år af hen ved 100.000 mennesker. Ja, I hørte rigtigt. Ca.
100.000 mennesker, som hver i sær har et mål eller en mission med besøget i AFC – om det
måtte være idræt eller anden aktivitet, mødevirksomhed, eller blot som tilskuer eller frivillig.
Vores Centerleder Polle, har heldigvis en forkærlighed for netop MENNESKER og det kan
mærkes i den ånd og ambiance, der er i huset. Vores bestyrer par, og vores ansatte, er unikke
i den forstand, og man kan mærke, at der skal være PLADS og TID til alle i Aulum
Fritidscenter. PLADS og TID. Disse to forhold hænger ganske enkelt sammen, og udgør en
stor del af fundamentet for bestyrelsens arbejde, for at skabe -og fremtidssikre et
velfungerende AFC.

AFC – PLADS og TID til alle…..
Vi kender det alle, det er en menneskelig egenskab  V kan leve med det, langt hen ad vejen,
og finder som oftest en løsning på problematikkerne. Men der kommer altså et tidspunkt, hvor
man må sige: OK, nu må der altså ske noget. 2009 blev således året, hvor vi nåede grænsen,
og besluttede at ”gå hele vejen”, i relation til facilitetsudvidelsen i AFC.
Foreningerne og klubberne i Aulum Fritidscenter har de seneste år udvist stor tålmodighed, og
fornem evne til at ville finde løsninger på de åbenlyse pladsproblemer, vi har i AFC. Der er så
stor trængsel i AFC, at Polle har afgivet Salen en dag om ugen, for at få puslespillet til bare at
gå nogenlunde op. At denne beslutning betyder en nedgang i Polle’s salgsmuligheder i
aftalens forløb, skal betragtes som en ildsjæls bidrag til harmonien i huset. På den lange bane
kan dette dog ikke, i forretningsmæssig henseende, forsvares, da også har økonomiske
konsekvenser både for Polle og AFC i negativ retning. Vi har desperat brug for ekstra TID og
PLADS i Aulum.

Sammen er vi stærke
Behovet er akut nu. Den gamle gymnastiksal kan ikke mere nu, og sammen med den
nuværende hal kan man sige, at begge er på hårdt overarbejde. Der er ganske enkelt for få
timer i døgnet til, at vi kan tilbyde PLADS til alle….. Foreningerne må i dag sige ”nej” til
medlemmer, der blot ønsker at dyrke deres idræt. Det kan vi ikke byde befolkningen i Aulum.
Den helt igennem imponerende og fortsat stigende søgning til idrætten i Aulum, udstiller i alt
sin klarhed, vores mangel på hal tid og lokaler. Bestyrelsen har udvist handlekraft, og eneste
rigtige løsning på trængslen, er en udvidelse af Aulum Fritidscenter, hurtigst muligt. Vi skal
dog sørge for, at tingene foregår på en ordentlig og struktureret måde.
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Aulum Fritidscenter er foreningernes og klubbernes hus. AFC skal være for ALLE. Derfor har
bestyrelsen i AFC sat en ære i, at høre samtlige ”nuværende brugere” i Centeret. I februar
2009 nedsatte vi en Projektgruppe, hvor alle byens foreninger + skolen var inviteret til at
deltage. Gruppen havde til opgave at kortlægge foreningernes nuværende -og fremtidige
behov. Ligeledes har vi henvendt os til ”fremtidens brugere” af AFC. Vi har på utraditionel vis, i
samarbejde med DGI, foretaget en spørgeundersøgelse blandt skolens ældste årgange (7-9
kl.) og har også medtaget deres besvarelser i det fremadrettede arbejde.

Projekt Aulum Fritidscenter
Den omtalte Projektgruppe har året igennem arbejdet på at beskrive de nuværende behov, og
har ligeledes forsøgt at beskrive de respektives fremtidige behov. De ønsker og
tilkendegivelser, der er blevet beskrevet, er tænkt ind i det Projekt, som AFC har indgivet til
Herning Kommune i slutningen af Januar i år. Projekt Aulum Fritidscenter er et stort anlagt,
men dog brugertilpasset projekt, som behandles af Herning Kommune her i foråret. Som det
ser ud nu, vil der ultimo april foreligge en prioriteringsplan for de indkomne projekter i
kommunen. Vi håber på, ikke blot at være blandt de første, men simpelthen at være NR. 1 på
listen, når behandlingen af Projekterne er slut……Vi har en sag. Vi har et akut behov - Vi har
sat alle kræfter ind på at lykkes med Projektet.

Økonomi
Samlet for AFC, Hallen og Svømmebadet, kommer vi ud med et underskud i størrelse
sordenen kr. 138.000,00. Umiddelbart ser dette ikke helt godt ud, men skiller man tallene lidt
ad, fremtoner der en forklaring på underskuddet.
Underskud skyldes primært 2 forhold:
1) Periodisering…..Den i 2008 vedtagne udskiftning af vinduer m.v. i Salen til en udgift på
ca. kr. 100.000,00, blev først gennemført og betalt primo 2009.
2) Derudover har der været ekstraordinære personalemæssige udgifter, grundet
sygemelding i længere periode, beløbende sig til ca. kr. 50.000,00
AFC blev i 2009 ikke så hårdt ramt af krisen, sammenlignet med andre kolleger i byerne rundt
omkring os. Vi er i bestyrelse dog meget opmærksom på, at vi i 2010 må ”skære ind til benet”
når det gælder vores omkostninger, det er helt klart vores mål at forbedre regnskab for 2010
og vi har allerede foretaget nogle justeringer, og vil følge udviklingen måned for måned, og
efter de efter de første 6 mdr. vil igen vurdere, om der skal foretages yderligere besparelser.

Fremtid
AFC har forsøgt at følge med tiden, og har udviklet sig gennem årene. Det er såre simpelt en
nødvendighed, at kunne tilpasse sig tidens tendenser. Fleksibilitet, rummelighed og
tilpasningsevne, er nogle af de kendetegnende begreber for den tid vi lever i.
Vi er stolte af vores Center og passer godt på vores værdier, både åndelige og materielle.
Vi tror på, at også 2010 vil blive spændende og begivenhedsrigt år i AFC.
Arrangementskalenderen er fyldt pænt op, så vi glæder os til at tage imod de mange
besøgende.
Aulum Fritidscenter fylder 25 år, i maj måned 2011. Den siddende bestyrelse vil her i løbet af
2010 med stolthed planlægge en markéring af jubilæet. Samtidig håber vi at kunne berette om
gode nyheder til befolkningen, når Herning Kommune har foretaget den omtalte prioritering af
hal projekterne i kommunen. Mere om dette ultimo april.
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Afslutning
Lad mig slutte beretningen med a at takke personalet i AFC for et godt og veludført arbejde i
2009. I er alle med til at opretholde den helt unikke AFC ånd, her i huset. Ligeledes vil jeg
gerne takke bestyrelserne i de respektive foreninger og klubber i huset, for godt og konstruktivt
samarbejde i året der gik.
Slutteligt, glædes jeg over den siddende bestyrelses bemærkelsesværdige og ihærdige
arbejde i 2009. Et år, hvor benarbejdet, frem mod afleveringen af Projekt Aulum Fritidscenter,
blev udført med stort engagement. Tak for ekstraordinært godt samarbejde.
Med disse ord slutter min beretning, og vær sikker på, at vi, i bestyrelsen i 2010 vil arbejde
stenhårdt på at få vores alle sammen’s fælles Projekt til tops.
TAK
v/formand for bestyrelsen
Preben Wind
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