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På sidste års generalforsamling blev der udtrykt ønske om, at vi blev bedre til at informere om,
hvad der sker i AFC. Derfor har vi i løbet af året arbejdet med at opbygge en ny hjemmeside,
hvor vi løbende vil holde de har interesse i det, informeret om bestyrelsens arbejde.
Generalforsamlingen her i aften, vil derfor bl.a. være en præsentation af indholdet af
hjemmesiden, og både min beretning og regnskabet har vi allerede lagt ud på hjemmesiden,
så I kan nærlæse indholdet, når I kommer hjem.

Afslutning af omforandringer
2006 var året hvor vi fik færdiggjort alle de omforandringer og tilbygninger vi igangsatte i 2005.
I et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen har vi








fået et nyt fælles indgangsparti til alle vore fritidsfaciliteter
renoveret forhallen
omlagt pladsen foran fritidscentret
fået nye lokaler til motion og fitness
bygget nye klublokaler
indrettet nye kontorfaciliteter
omlagt gårdhaven

Dertil kommer at kommunen har renoveret pladsen bag hallen. Samtidig er et af vore ønsker
fra vores ”Visioner og Mål” – nemlig stiforbindelsen fra Grønbækparken blevet etableret, og
dermed opnår vi en central placering i forhold til den kommende byudvikling.
Når vi ser på det færdige resultat, eller jeg skal måske nærmere sige de færdige resultater, så
er vi meget tilfredse, og det håber vi også, at vore brugere og gæster er.
Jeg vil gerne påpege, at uden Aulum-Haderup Kommunes positive medvirken, så havde vi
ikke nået det flotte resultat, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for dette gode
samarbejde.
Rent økonomisk gik det helt efter bogen. De budgetter vi havde lagt, blev fulgt, så det er
meget tilfredsstillende.

Motion og fitness
Som nævnt fik vi bygget lokaler til hallen, hvor det var muligt at indrette motionslokaler. Selve
indretningen og driften af motionslokalerne har vi ikke noget med at gøre. Denne del af
opgaven har Aulum Gymnastikforening taget sig af, og resultatet af deres anstrengelser er ret
imponerende. Vi har med indvielsen af motions- og fitnesslokalerne fået endnu et aktiv i AFC,
og det er vi meget tilfredse med. Sammen med motion og fitness hører også det, man med et
moderne ord kalder wellness. Det kan bl.a. være muligheden for at få massage efter en hård
gang træning. Til jeres orientering kan jeg oplyse, at det varer ikke længe, før det også er en
mulighed i AFC. Vi har nemlig udlejet det tidligere køkken i hallen til Thomas Andersen, som
nu er i gang med at indrette lokalet, så det er velegnet til dette formål.

Infocenter
Efterhånden som vi har udbygget AFC, så er der naturligvis større og større behov for, at vi
effektivt kan guide vore gæster de rigtige steder hen. Kort sagt, så er det nødvendigt, at man
hurtigt kan danne sig et overblik over, hvor de forskellige aktiviteter foregår, og hvordan man
kommer derhen.
Vi blev derfor enige om, at vi ville modernisere vore oversigtstavler, og til det formål tog vi
teknologien til hjælp. Resultatet af vore overvejelser kan I se i indgangspartiet, hvor I på
fladskærme kan se dagens aktiviteter, og hvor de afvikles.
Det skal siges, at det har været en ret bekostelig affære, og uden økonomisk hjælp udefra var
det ikke lykkedes. Vi har fået et meget stort sponsorbidrag fra Sparekassen Aulum, og uden
deres hjælp, var vi aldrig kommet i mål, og der skal derfor lyde en meget stor tak til
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Sparekassen Aulum. Men også Aulum-Haderup Kommune og Aulum-Haderup
Erhvervsudvikling har bidraget til løsningen, og det vil vi selvfølgelig gerne takke for.

Revision af visioner og mål
Aulum Fritidscenter kunne i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på
mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen i AFC har et ønske om at
fremgangslinien skal forsætte i årene fremover til glæde for de daglige brugere af AFC.
Hvis det skal lykkes, vil der hele tiden være behov for nytænkning på en række områder. Vi
har nu i en lang periode drevet AFC efter samme koncept, og det kan der være behov for at
revurdere. Ligeledes vil der være behov for at udvide faciliteterne både udendørs og
indendørs, hvis vi skal opretholde et serviceudbud og niveau, som kan holde trit med de
bysamfund, som vi gerne vil sammenligne os med, og som vi fremover kommer til at
konkurrere med i ”kampen” om nye tilflyttere til byen og oplandet
Udendørs faciliteter
Med de 2 ekstra boldbaner, der er anlagt i 2005, er behovet dækket i forhold til det nuværende
aktivitetsniveau. Det skal i den forbindelse præciseres, at denne vurdering baserer sig på den
høje vedligeholdelsesstandard, som den daværende Aulum-Haderup Kommune havde. Så der
er tre faktorer, der vil kunne løfte kravet om yderligere baner, og det er
1. et stigende aktivitetsniveau
2. en faldende vedligeholdelsesstandard
3. eller en kombination af begge faktorer
På kort sigt vil en opretning af den nuværende lysbane være ønskelig, da der er en lang
række sætninger i den del af banen, der ikke er drænet. Det anbefales derfor, at der
iværksættes en plan, der retter op på dette problem i perioden 2008/2009.
Indendørs faciliteter
I alle de år vi har vi har bygget indendørs fritidsfaciliteter, så har udgangspunktet i høj grad
været på holdidrættens præmisser. Det har der selvfølgelig været meget fornuft i, men det må
også erkendes, at udviklingen går mere i retning af, at der skal tages højde for det enkelte
individ, og derfor skal der i højere grad tages udgangspunkt i fleksible løsninger. Det er vores
vurdering, at tiden er løbet fra faste åbningstider, og vi bør nu tage hul på, at få lavet
løsninger, hvor vore indendørs faciliteter kan benyttes mere eller mindre i ”døgndrift”.
Selvom holdidrætten, med udgangspunkt i de enkelte foreninger, også fremover vil være
grundlaget for langt den største aktivitet, så bør vi ikke afskære os fra, at få vore investeringer
udnyttet så meget som muligt. Det mener vi, at forskellige tiltag, der tilgodeser folks
individuelle ønsker, vil kunne medvirke til.
Det betyder, at vi indenfor den nærmeste årrække skal have etableret mulighed for
elektroniske adgangs- og reservationsprocedurer, samt have etableret overvågning i bestemte
områder.
Der er måske nogen af jer foreningsfolk, der vil sige, at nu tager vi måske lige munden lidt for
fuld, og at vi med disse betragtninger er ved droppe foreningerne. Men hvis I læste
Jyllandsposten søndag, den 18. marts, så blev det her bekræftet, at alle undersøgelser viser,
at specielt de unge mellem 18 og 25 dropper foreningerne, og ønsker at benytte
fritidsfaciliteterne, når det passer dem. En sådan udvikling er vi nødt til at indrette os efter, og
specielt I foreninger skal forsøge at tage højde for denne udvikling.
Jeg synes også at succesen med motionslokalerne som drives i AG regi, er et godt eksempel
på, at brugerne ønsker at motionere, når det passer ind i deres hverdag med arbejde –
børnepasning mv. Det er samtidig et godt eksempel på nytænkning, hvor en forening indretter
sig efter de nye tendenser i samfundet.
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Det vil føre for vidt at komme ind på alle de ting vi har nævnt i ”Visioner og Mål”, som I
naturligvis kan læse på hjemmesiden, men et af målene vil jeg dog fremhæve og det er
opførelse af Hal nr. 2

Hal nr. 2
Vi har en ide om, at det næste vi skal i gang med er hal nr. 2. Vi går derfor med en række
overvejelser om, hvordan vi skal komme videre med denne opgave. For det første er vi ret
overbeviste om, at hvis vi skal lykkes med opgaven, så skal det ske i et tæt samarbejde med
skolen. For det andet vil det også være et krav, at vi tænker utraditionelt, hvis vi skal have
tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Så på nuværende tidspunkt er vi kommet så langt, at vi
påtænker, at allierede os med en arkitekt, som kan være til at komme nogle konstruktive
løsningsforslag, som vi kan præsentere for både jer og for andre interesserede parter. Dette
arbejde forventer vi afsluttet i år, så vi kan komme videre med opgaven og dermed lidt
nærmere det endelige mål, som vi sat på planen i 2009.

Ny driftsaftale
Siden 1994 har vi haft en driftsaftale med kommunen om driften af hallen og svømmebadet.
Denne aftale udløber i år, og den skal derfor genforhandles med kommunen. Disse
forhandlinger er vi selvfølgelig noget spændte på. Vi kender ikke kommunens holdning til
sagen, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et bud på, hvad resultatet på
blive. Der skal da ikke herske tvivl om, at vi er interesseret i få lavet en aftale, hvor vi også
fremover står for driften. Det mener vi, vil være den bedste løsning for jer som brugere, da vi
er valgt til at repræsentere jer og jeres interesser. Derudover mener vi at have bevist, at vi
med denne driftsform får noget mere for pengene, både i forhold til den daglige drift, men også
når vi har anlægsopgaver på tapetet.
Men når det så er sagt, så er vi ikke interesseret i at lave en aftale for enhver pris. Kan vi ikke
få nogle økonomiske rammer, der er fornuftige, så må andre påtage sig opgaven. Lad os nu
se hvad der sker. Første betingelse er, at Herning Kommune kommer ud af starthullerne, så vi
kan komme i gang med forhandlingerne.

Økonomi
Med alt det vi haft gang i, så kunne vi måske godt være lidt bekymrede for, om vi kunne styre
økonomien. Det er heldigvis lykkedes på tilfredsstillende vis. I AFC kommer vi ud med et
overskud på godt 10.000,- og i hallen og svømmebadet med et underskud på 75.000,-. Alt i alt
vil vi i bestyrelsen betegne vores regnskab som tilfredsstillende. Der har været styr på tingene,
og det kan vi bl.a. takke vores kasserer gennem mange år for. Kristen aflægger som bekendt
regnskabet for sidste gang i aften, og jeg vil gerne på bestyrelsen vegne takke dig for lang og
tro tjeneste. Det har været betryggende, at du har siddet på pengekassen, hvilket vores gode
økonomi gennem mange er et godt bevis på.

Afslutning
Også 2006 har været et travlt år, og igen er det personalet, der har trukket det store læs, og
der skal derfor rettes en stor tak til Inga, Bjarne, Didde og Polle for et godt og veludført arbejde
og et godt samarbejde i 2006. Jeg tror godt, jeg kan love, at vi nok skal tage den med ro her i
2007, så der bliver tid til at komme ind i en lidt mere daglig gænge. Traditionen tro vil jeg gerne
slutte min beretning af med at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og inspirerende
samarbejde
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