AULUM FRITIDSCENTER
❑AULUM FRITIDSCENTER

Dato: Tirsdag d. 26. feb.
2013

P R O T O K O L

❑AULUMHALLEN

Kl.: 18.30

❑AULUM SVØMMEBAD

Sted: Aulum Fritidscenter

Spisning - smørrebrød

Aftenens menu var smørrebrød – 3 stk. til hver

01.
Punkter, til opfølgning fra sidst.
PW

.
Der var ingen punkter

02.
Regnskabsgennemgang 2012
• Aulum Fritidscenter
• Aulum Hallen
• Aulum Svømmebad
JAA

03.
Projekt AFC
Behov fra foreningerne
Update fra dialogen med HK
Næste skridt
Planlægning 2013
ALLE

JAA gennemgik det foreløbige regnskab, og årets resultat
bliver et overskud på ca. 110.000 kr, som må siges at være
tilfredsstillende i relation til målsætningen om at vi skulle
konsolidere os i 2012.

JBJ redegjorde for situationen i halprojektet, og foreningerne
er kommet tilbage med deres nuværende behov, og i store
træk er behovene uændret, dog har skolens SFO givet udtryk
for øget behov.
JBJ udarbejder en skrivelse til HK hvor der redegøres for
bestyrelsens stilling.
Der indkaldes til et fællesmøde med alle foreninger bag AFC
onsdag d. 13.3. kl. 17.00, hvor der orienteres om projektets
situation.
Herefter laves en tidsplan for justeringer af projektet,
indsamling m.m.
Omkring alternativt projekt afventer vi udspil fra HK

04.
Evt. ny dato for
Generalforsamlingen skal findes
Husk kalenderen……
(koordineres med Polle)
ALLE

Generalforsamling gennemføres torsdag d. 18. april kl. 18.00
Bestyrelsen mødes kl. 17.30
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05.
Polle – 50 år
ALLE

06
Emner fra centerlederen
PØ
07.
Næste møde

08..
Evt. (ej referat)

P R O T O K O L

❑AULUMHALLEN

❑AULUM SVØMMEBAD

Bestyrelsen sidder samlet ved festen i Hallen d. 1.marts
AFC afholder annonceomkostninger og derudover ikke
andre omkostninger ved fødselsdag/jubilæum

Ingen

Aftales efter generalforsamlingen

Halgulvet skal afslibes, der skal lakeres og nye streger
(reklamation til Virklund)
Der er indkøbt nye skærmvægge til Fritidscentret
Til næste møde – en oversigt over investeringer over de
næste 3 år.
AH og JBJ kontakter Aktiv Aulum om pasning af
Svømmebadet.
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