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2010…..
Forløb ikke helt som forventet.
Bestyrelsen bag AFC fremlagde i februar måned vore planer til Herning Kommune, for en
udvidelse og en opgradering af Aulum Fritidscenter. Projektet blev præsenteret under mottoet:
”Aulum Fritidscenter ”Plads- og Tid til ALLE”. Efter Herning Kommunes prioriteringsrunde stod
det dog klart, at Aulum ikke var blandt de prioriterede projekter i kommunen. På et
udvalgsmøde i Kultur & Fritidsudvalget i marts måned 2010, blev det således besluttet at
Aulum ikke var med helt fremme i kampen.
På trods af et ellers veldokumenteret oplæg, hvor byen foreninger og skolen alle havde
bidraget fornemt til udfærdigelsen af projektet, var der således andre haludvidelsesprojekter i
kommunen, som udvalget fandt mere egnede.
I kølvandet på den skuffende meddelelse, har AFC’s bestyrelse gennem hele 2010 fortsat
dialogen med Herning Kommune. AFC’s bestyrelse inviterede efter den første
prioriteringsrunde udvalget på besøg i AFC, for en videre dialog omkring perspektivet for
centerets udvidelsesplaner, i relation til den kommende periodes budgetter i Herning
Kommune. Vi ville gerne vise udvalget vores flotte og velholdte center, og samtidig illustrere
det akutte behov vi står med, for en udvidelse af faciliteterne. Således havde vi da også Kultur
& Fritidsudvalget på besøg i AFC, ved afholdelsen af deres November udvalgsmøde.
Behovet for en udvidelse af AFC er fortsat af akut karakter, og vore foreninger og brugere har
fortsat for lidt hal tid og plads. Det er beklageligt, i en by- og i et område som Aulum, med et så
højt aktivitetsniveau og engagement, at vi bliver begrænset i så høj grad, af den store mangel
på udfoldelsesmuligheder. AFC har selvfølgelig forståelse for, at der skal spares penge i
Herning Kommune, og vi er da også parate til at kigge på muligheder i den retning, men det
ændrer ikke ved, at vi fortsat har et stort behov for udvidelsen af vores halkapacitet. Vi må
også konstatere, at Aulum er i vækst, både når det gælder salg af byggegrunde og
befolkningstilvækst, så vi vil gerne være klar til at servicere de mange nye borgere, der
forhåbentligt vil bosætte sig her, her tænkes der på det forestående sygehusprojekt.
Den seneste besked fra HK var klar: AFC bør i højere grad indgå et langt tættere samarbejde
med Aulum Byskole omkring projektet, for som en samlet enhed, at fortsætte dialogen med
HK omkring udvidelsen. Det ses dermed også som værende oplagt, at Herning Kommune så
også formår at samarbejde på tværs af udvalgene, således at Kultur & Fritids forvaltningen og
Skoleforvaltningen, og udvalgene bag, indgår i en tæt dialog, omkring forholdene i Aulum.
Vi fortsætter kampen…….
AFC – et velfungerende Hus....
Aulum Fritidscenter var igen i 2010 godt besøgt. Vi oplevede endnu et år, hvor henved
100.000 mennesker havde sin gang i AFC - Hver især med 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 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
fortsat sammen, og udgør en stor del af fundamentet for bestyrelsens arbejde, for at skabe -og
fremtidssikre et velfungerende AFC.
Med udgangen af 2010, sagde vi farvel til vores vellidte halinspektør gennem mange år;
Bjarne Stefansen. Vi sagde samtidig velkommen til vores nye halinspektør Søren Kingo
Væggemose, som er kommet meget fint i gang.
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Økonomi
Ved sidste års generalforsamling understregede bestyrelsen, at 2010 ville blive et år, hvor vi
med største økonomiske ansvarlighed skulle forsøge at føre centeret fornuftigt igennem året,
med afsæt i et meget stramt budget,
Samlet for AFC, Hallen og Svømmebadet, kommer vi ud med et overskud, på kr. 348.000,Det er lykkedes at forvalte økonomien på den ønskede ansvarlige vis, og det er så at sige
sket, uden at centerets brugere har kunnet mærke den markant stramme økonomi igennem
året.
Total har vi i AFC og Hallen og Svømmebadet en årlig omsætning på ca. 4. mill. så
overskuddet er blot et udtryk for at vi nu igen har en "buffer" på ca. kr. 300-400.000,i kassen, som er nødvendig for at drive centret forsvarligt
Som sagt har vi sparet på investeringerne i 2010, men der er nok at tage fat på. Der er
således behov for nye vinduer, udhæng og varmetæppe i svømmebadet, omkostninger til
diverse energibesparende el- og VVS-arbejder.
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 2011 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. Dette markeres ved en Jubilæumsfest i
AFC, fredag d. 15. april 2011, hvor samtlige foreninger, skolen, borgerforeningen, tidligere
bestyrelsesmedlemmer, samt byens borgere inviteres til at fejre jubilæet.
Afslutning
Lad mig slutte beretningen med a at takke personalet i AFC for et godt og veludført arbejde i
2010. 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. Der skal også rettes en stor tak for godt samarbejde til Aulum
Byskole.
Slutteligt, glædes jeg over den siddende bestyrelses fortsatte ihærdige arbejde, i forsøget på
at nå de opsatte mål for centeret og foreningerne - Tak for rigtigt godt samarbejde.
Med disse ord slutter min beretning, og vær sikker på, at vi, i bestyrelsen i 2011 fortsat vil
arbejde stenhårdt på at indfri de forventninger, der stilles til en bestyrelse for et center af vores
størrelse.
TAK
v/formand for bestyrelsen
Preben Wind
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