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Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2007
Indledning
Lad mig indlede generalforsamling med at konstatere at 2007 har været et godt år for Aulum
Fritidscenter. Aktivitetsniveauet har vanen tro været i top og økonomien er sund. Så hvorfor
ikke bare slutte beretningen med disse konstateringer og gå videre til næste punkt.
Nej så let slipper I ikke. Det har ikke været et specielt travlt år for bestyrelsen, hvilket jeg også
forudsagde i min afslutning på sidste års generalforsamling. Jeg lovede nemlig personalet, at
vi nok skulle tage den med ro i 2007, og det har vi også holdt. Jeg kan ikke mindes, at vi i de
over 20 år jeg har siddet i bestyrelsen, at vi har holdt så få møder, som det har været tilfældet i
det forløbne år.
Vi er dog ikke gået helt i stå, og beretningen skulle gerne give indtryk af, at vi er i fuld gang
med at planlægge, hvad der skal ske indenfor de nærmeste år. Det er jo ikke for sjov skyld, at
vi har udarbejdet vore visioner og mål for 2006 til 2016. De mål vi har sat os for denne periode
skal selvfølgelig gennemføres, og det har vi brugt 2007 til at planlægge. Min beretning vil
derfor i stor udstrækning være en præsentation af disse planer.

Visioner og mål
Hvad er det så helt konkret, vi har nævnt i vore visioner og mål, der skal løses i 10 års
perioden. Lad mig lige remse de bygningsmæssige projekter op:

Projekt
Nyt halgulv
Scene i Fritidscenter (eller i hal nr. 2)
Hal nr. 2 – minihal - tidssvarende gymnastiksal
Squashbaner
Omklædningsrum
Legeplads til børn
Skøjtebane

Ønskes gennemført år
2007
2009
2009
2010
2010
2011
2012

Vi har haft en række overvejelser om, hvordan vi skulle komme videre med at få løst alle disse
opgaver. 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, ligesom det er et krav, at samtlige foreninger bag
AFC bakker op omkring projekterne. Så både skole og foreninger skal spille en aktiv rolle i det
fremtidige arbejde, hvis vi skal nå målene. Det vil efter vores mening også være et krav, at vi
tænker utraditionelt med henblik på at finde nogle løsninger, der er attraktive for både de der
skal benytte faciliteterne i fremtiden, men i allerhøjeste grad også for de partnere, der skal
være med til at finansiere projekterne. Her tænker jeg specielt på kommunen og Lokale- og
Anlægsfonden.
Vi håber, at vi med vores første ”udspil” rammer nogenlunde plet. Nu gennemgår jeg ideerne
og så glæder vi efterfølgende til at høre jeres kommentarer.
Projektet kan ses på hjemmesiden under menupunktet årsberetning
Projektet er opdelt i 3 dele:
01

Multianvendelig minihal og den heraf afledte udvidelse af hal.

02

Multianvendelig underetage under haludvidelse.

03

Tilbygning med aktivitetsrum og squashbane.
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Der vil være mulighed for helt eller delvist at opdele projektet i etaper.

Minihal
Der har længe været et stort behov for en multianvendelig minihal, der blandt andet
også kan anvendes af skolen, der ligger som nabo til fritidscentret.
Det har været overvejet at udføre minihallen som en tilbygning til enden af den
eksisterende hal. Da det eksisterende halgulv og store dele af gavlen står for snarlig
udskiftning opstod ideen at indrette minihallen i den eksisterende hal og så udvide
sportshallen tilsvarende. På den måde får minihallen en helt perfekt central placering
åbnet ud mod adgangsarealerne og byen.
Med placeringen kan den også anvendes som scene med gode adgangsforhold for
ekstern transport. Den kan anvendes som opvarmningsbane ved stævner. Adgang for
skolens eventuelle anvendelse er næsten perfekt.
Bortset fra gulv og gavl, der alligevel skal udskiftes, sker der kun små indgreb i
konstruktioner og installationer. Alligevel vil det samlede kompleks efterfølgende fremstå
som helt fornyet og med nogle spændende muligheder.
De mange nicher og indskudte dæk giver muligheder for funktioner, der før ikke kunne
indpasses i den store hal.
Adgangsforholdene bliver overskuelige og klare på trods af de mange funktioner.
Underetage
På grund af det skrånende terræn kan der blive vinduer til det fri og direkte adgang fra
det fri.
Det store rum kan anvendes til mange formål. Én af ideerne er at etablere en isfri
skøjtebane. Et anlæg næsten uden driftsudgifter, der indtil videre kun findes enkelte
steder i Danmark. Anvendelse kan med meget enkle tiltage løbende ændres, hvis
behovet senere går i andre retninger.
Squashbane
Med sin placering kan squashbanen få sit eget liv, eller den kan indgå som en integreret
del af det øvrige anlæg.
Generelt
Med sin enkle løsning på et problem man ser i mange tilsvarende haller, kan Aulum
Fritidscenter måske blive en model for andre tilsvarende haller rundt om
Hvad koster det så?
Projekt

Pris

Minihal
Tilbygning hal/skøjtebane
Mindre ombygningsarbejder i eksist
Tilbygning omklædning/squash/aktivitetsområde
Total ekskl. moms
25 % moms
I alt inkl. moms

3

6.950.000
12.875.000
265.000
4.250.000
24.340.000
6.085.000
30.425.000

Projektet som jeg lige har præsenteret jer for, har vi netop præsenteret for skolen, og det er
allerede fremsendt til kommunen. Vi gjorde allerede sidste år kommunen opmærksom på, vore
ønsker, og de har derfor ønsket at få nogle konkrete planer, som de kan komme med i den
samlede prioritering der skal ske for hele fritidsområdet i Herning Kommune.

Ny driftsaftale
På sidste års generalforsamling nævnte jeg, at vi stod overfor at genforhandle driftsaftalen
med Herning Kommune. Det er kommet på plads og vi har indgået en ny 5 årig aftale. Det er
vi meget tilfredse med da det giver et godt råderum for de næste års drift.

Økonomi
Som jeg nævnte i indledningen kommer vi ud af 2007 og med et fornuftigt resultat. I
Fritidscentret har vi et overskud på kr. 26.000, medens hal og svømmebad giver et underskud
på ca. kr. 60.000,-. Jeg vil overlade det til Jens at gå bag tallene, når han gennemgår
regnskabet.
Planer 2008
Udbygningsplanerne jeg gennemgik tidligere kommer naturligvis ikke i gang i 2008. Om det
lykkedes til 2009 tør jeg ikke spå om på nuværende tidspunkt. Vi har dog besluttet os for, at
der nogle ting vi skal have kigget på i 2008. Vi har faktisk allerede på nuværende tidspunkt
besluttet at





Udskifte belysning i gangen i AFC og få loftet malet
Udskiftet en del vinduer i Cafeteriet og salen
Lave ovenlys og udskifte belysning og male loftet i cafeteriet.
Anskaffe nye havemøbler

Generationskifte
For 2 år siden nævnte jeg på generalforsamling, at vi i bestyrelsen gik i gang med et
generationsskifte. Et generationsskifte der vil forsætte i år og i det kommende år. Således
udtrådte Bent Gasseholm af bestyrelsen i 2005, og sidste år var det Kristen Jensen, der ikke
modtog genvalg
I år skal vi så tage afsked med Mr. AFC, da Jan B. Nielsen ikke modtager genvalg. Når jeg
siger, at der er Mr. AFC, der nu takker af, så er det af den helt naturlige årsag, at han er den
person, der om nogen har lagt hele sin sjæl i både opbygningen og driften af AFC. Jan har i sit
ansigts sved tegnet Aulum Fritidscenter fra de første skitsetegninger til det færdige resultat
forelå på tegnebordet. Han styrede det første store byggeri, og han har haft ansvaret for alle
senere tilbygninger og ombygninger. Så hvis der er nogen, der skal have æren, for det vi har i
dag, så er det Jan. Udover at Jan gennem alle årene har haft ansvaret for det
bygningsmæssige, så han siden 1990 siddet i bestyrelsen og siden 1993 har varetaget
sekretærjobbet.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke di, Jan, for din store indsats, og tak for det det gode
samarbejde gennem alle årene. Nu er Jan jo ikke den der løber af pladsen, og han har
velvilligt stillet sin arbejdskraft til rådighed i fremtiden. Både i forhold til det store projekt vi er
gået i gang med, men også i forhold til den fremtidige vedligeholdelse. Det er vi glade for, og
det giver os alle i bestyrelsen en god mavefornemmelse.

Afslutning
Jeg vil afslutte min beretning med at takke personalet i AFC for et godt samarbejde og for
veludført arbejde. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke min bestyrelseskollegaer for et
godt samarbejde.

4

