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Indledning
Aulum Fritidscenter kan 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 lang 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.
Vi har derfor valgt, at vi med dette notat vil beskrive visionen for AFC, for at det kan danne
grundlag for de mål og planer, som vi mener, det vil være nødvendige at gennemføre i den
næste 10 års periode. At vi har valgt at tage sagen op på nuværende tidspunkt, passer i
øvrigt fint sammen med den kommende kommunesammenlægning. Efter vores opfattelse,
er det nu, at Herning Kommune skal præsenteres vore visioner og mål, så disse ting
forhåbentlig kan indgå i den nye kommunes planer på såvel kort som lang sigt.
Hvis det skal lykkes at realisere de mål, der er beskrevet i notatet, vil det på den ene side
kræve, at foreningerne bag AFC bakker op om visionen og målene, men det vil i høj grad
også kræve, at kommunen vil være en aktiv medspiller, og det har vi stor tiltro til vil blive
tilfældet.
I 2002 udarbejdede vi vore mål og planer for perioden 2002 til 2012 og en lang række at
vore mål er faktisk nået allerede på nuværende tidspunkt. I de sidste 4 år har vi
gennemført følgende projekter i et godt og konstruktivt samarbejde med foreningerne,
erhvervslivet og kommunen.











Mere belysning på boldbanerne
Ekstra boldbaner
Tribune på stadion
Legeplads til børn
Nyt indgangsparti (fælles AFC/hal)
Flere omklædningsrum
Motionsrum
Nye kontorfaciliteter
Nye klub- og mødelokaler
Udvidelse af køkkenfaciliteter

Det er naturligvis med stor tilfredshed vi ser tilbage på resultaterne for de sidste fire år,
men som nævnt i indledningen, så vil der hele tiden være behov for nytænkning, hvis vi
skal holde trit med udviklingen, og derfor denne revurdering af vore visioner og mål.
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Visionen
Når det handler om fritidsaktiviteter og faciliteter til disse samt faciliteter til bl.a.
kulturarrangementer, er det visionen, at Aulum Fritidscenter skal være den naturlige
samarbejdspartner for foreninger, kommunen, byens institutioner, erhvervslivet og for
enkelt personer. Det er ligeledes visionen, at AFC er med til at sætte dagsordenen for den
fremtidige udbygning af byens fritidsudbud, og med kreativitet og engagement være
medvirkende til at Aulum bliver kendt og kommer på landkortet for de initiativer, der bliver
taget på fritidsområdet.

Mål og planer
Generelt
Det er vigtigt for AFC, at vi sikres udviklingsmuligheder såvel til udendørs som indendørs
faciliteter. Det er derfor af afgørende betydning, at der udlægges arealer, så der ikke
lægges begrænsninger på vore udviklingsmuligheder, og vi dermed sikrer, at vi ikke bliver
klemt inde. Vi har en ide om, at når det handler om fritidsaktiviteter, så ønsker vi rent fysisk
at befinde os i centrum i forhold til den byudvikling, der måtte ske i fremtiden. Vi ser derfor
med tilfredshed på, at kommunen er påbegyndt udstykningen af byggegrunde i
Grønbækparken, og denne udvikling ser vi gerne fortsat. Det vil på lang sigt betyde, at
stort set samtlige servicefaciliteter vil blive placeret centralt i byen, hvilket vil give en lang
række fordele, specielt for familier med børn, som jo er de store brugere af faciliteterne.
Stiforbindelser
Vi mener at stien mellem lysbanen og stadion skal være fødekanalen for gående og
cyklende trafik fra boligområderne, der er placeret øst for AFC. Det giver en nem og sikker
adgang til skolen samt samtlige daginstitutioner og fritidsfaciliteter i området. Det giver
både overskuelighed for de daglige brugere, og tryghed for de forældre, der sender deres
børn af sted. Hertil kommer, at der er en økonomisk attraktiv løsning, da grundlaget for
stiføringen allerede er på plads.
Udendørs
Generelt er der behov for at der udlægges arealer til de fremtidige udvidelser, som det er
beskrevet ovenfor. Nedenfor er de konkrete behov og ønsker nærmere beskrevet.
Ekstra boldbaner
Med de 2 ekstra boldbaner, der er anlagt i 2005, er behovet dækket i forhold til det
nuværende aktivitetetsniveau. Det skal i den forbindelse præciseres, at denne vurdering
baserer sig på den høje vedligeholdelsesstandard, som den nuværende Aulum-Haderup
Kommune har haft. Så der er tre faktorer der vil kunne løfte kravet om yderligere baner i
10 års perioden, og det er
1. et stigende aktivitetetsniveau
2. en faldende vedligeholdelsesstandard
3. eller en kombination af begge faktorer
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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.
Skøjtebane (flytning af multiarena)
I mange byer er der i de senere år blevet etableret skøjtebaner, og disse baner bliver ofte
placeret inde midt i byerne – eksempelvis på torve og lignende steder. Vi har derfor også
placeret den kombinerede multiarena og skøjtebane i umiddelbar nærhed af det område,
som vi forestiller os skal være det kommende boligområde. Vi opnår dermed at få placeret
en populær aktivitet i boligområdet, og vi får faktisk boligområdet og fritidsområdet
integreret på denne måde.
Flere tennisbaner
På nuværende tidspunkt har vi 2 baner placeret umiddelbart øst for Aulum Fritidscenter.
Der bør tages højde for placering af yderligere 2 baner i området. Det vurderes, at der er
plads til yderligere 2 baner ved de eksisterende. Det skal i den forbindelse præciseres, at
der faktisk er udlagt 2 tennisbaner på en del af Krudthusets areal.
Beachvolley eller lignende.
Der bør udlægges et område til eksempelvis beachvolley eller lignende. Også dette
område bør placeres tæt op af et kommende boligområde, så beboerne her kan udnytte
faciliteterne i fritiden. Om det så er beachvolley eller en anden aktivitet, er for så vidt
underordnet, pladsen skal blot være afsat.
Legeplads til børn
Det giver næsten sig selv, at der i fritidsområdet skal være en legeplads, for de børn som
enten er med deres forældre til sport, eller som blot bor i det nye boligområde. Derfor også
en placering tæt op af boligområdet..
Grønt område
Det er vigtigt for os, at der udlægges et grønt område op i mod boligområdet. Udover at
fungere
som
rekreativt
område,
kunne
området
også
anvendes
som
campingplads/teltplads i forbindelse med arrangementer i Aulum Fritidscenter.
Sammenfatning udendørs faciliteter.
Som det fremgår af ovennævnte, er det vigtigt for Aulum Fritidscenter, at de faciliteter vi
planlægger gennemført både kan benyttes af foreningerne til deres aktiviteter, men at
faciliteterne med deres placering i og i nærheden af boligområdet, vil medvirke til at gøre
området ekstra attraktiv for børnefamilier.
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Indendørs
Generelt
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 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 (2 til 4 år) skal have etableret mulighed
elektroniske adgangs- og reservationsprocedurer samt have etableret overvågning i
bestemte områder.
Det nye landsbytorv
I 2005/2006 fik vi etableret det fælles indgangsparti til samtlige vore fritidsfaciliteter. Her er
vi nu i gang med at etablere et elektronisk informationscenter, hvor der på en lang række
områder kan gives informationer, om det der sker i området. Det er faktisk vores ide, at
indgangsområdet skal være
 Det nye landsbytorv
Det er planen, at der skal være adgang til dette område i en stor del af døgnets 24 timer.
Her går men igennem, når man skal ned og spille tennis kl. 06.00 om morgenen. Det er
her man kommer, hvis man ønsker at se holdopstillingen for miniput B, hvilket naturligvis
sker via tryk på en toutchskærm. Det er også her der findes turistinformationer mv.
For at vi kan nå det mål, skal der etableres en form for glasfacade i gangarealet ind mod
den nuværende Fritidscenter.
Scene i Fritidscenter
En af de alvorlige mangler i Aulum er, at vi ikke har et lokale, hvor der er en scene. Vi har
salen i AFC som er meget velegnet til en lang række møder og fester, men lokalet mangler
i høj grad en scene, som mange vil kunne få glæde af. Vi bør derfor hurtigst muligt i gang
med planlægning af en tilbygning til salen indeholdende en scene med tilhørende
faciliteter. Scenen kunne måske også placeres i forbindelse med opførelse af en ny
gymnastiksal/minihal (se nedenfor)
Overdækket svømmebad/udbygning af friluftsbad
Nedennævnte formulering er taget fra vore Visioner og mål 2002-2012
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 Det er vores klare opfattelse, at en by af Aulum´s størrelse bør have en ambition
om, at svømmebadet er overdækket. Det kan godt være, at det politisk er en ”varm
kartoffel”, men det må man jo forholde sig til. Hvis man mener noget med, at vi skal
sælge og markedsføre byen og kommunen, så skal der også være noget at tilbyde,
og her er det vores opfattelse, at en svømmehal/sal skal indgå i den palet, som
tilbydes nuværende og kommende borgere i kommunen.
Denne formulering tog udgangspunkt i, at Aulum-Haderup Kommune var en selvstændig
kommune, og her har forudsætningerne i allerhøjeste grad ændret sig, og det har
naturligvis også givet anledning til, at vi har taget ønsket op til revurdering.
Med udgangspunkt i den nye kommunale struktur, er vi af den af den opfattelse, at vi skal
se tingene i en større sammenhæng. Vi har indenfor den nye kommunegrænse forholdsvis
nem adgang til svømmehaller, og vi kan derfor ikke sagligt argumentere for en
overbygning af det nuværende friluftsbad.
Men det vi derimod sagligt kan argumentere for, er at det nuværende friluftsbad
fastholdes, og måske endda udbygges, så det bliver den nye kommunes friluftsbad, hvor
dagsinstitutionerne i kommunen fremover kan tager på udflugt til på en varme sommerdag.
Hal nr. 2 – minihal - tidsvarende gymnastiksal
Behovet for en tidssvarende gymnastiksal presser sig efterhånden gevaldigt på. En
udbygning for enden af den nuværende hal kunne være en mulighed. Skal gymnastiksalen
på skolen eksempelvis anvendes til andet formål, ja så vil behovet blive yderligere
aktualiseret.
Squashbaner
Squashbaner står højt på ønskesedlen og det ville være oplagt, at opføre dem i
kælderetagen under den nye hal/gymnastiksal, da vi så udnytter den naturlige
højdeforskel, der er i terrænet.
Omklædningsrum
Opførelse af hal/gymnastiksal og etablering af squashbaner vil naturlig øge
aktivitetsniveauet, og dermed vil behovet for flere omklædningsrum blive aktuel. Disse
omklædningsrum vil det også være naturligt at placere i kælderen under den nye
hal/gymnastiksal. Fordelen ved denne placering vil være, at de umiddelbart vil være
tilgængelig i forhold til alle udendørs aktiviteter.
Nyt halgulv
Hallen har efterhånden mere en 30 år på bagen, og halgulvet trænger alvorligt til
udskiftning, og det bør efter vores vurdering ske allerede i 2007. Det kan naturligvis
diskuteres om der her er tale om en anlægsopgave eller den driftsopgave. Der er i hvert
tilfælde tale om en så stor investering, at der skal sættes ekstra midler af til løsning af
opgaven.
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Samlet oversigt
Projekt
Det nye landsbytorv
Stiforbindelser
Nyt halgulv
Opretning af nuværende lysbane
Scene i Fritidscenter (eller i hal nr 2)
Hal nr. 2 – minihal - tidsvarende gymnastiksal
Squashbaner
Omklædningsrum
Legeplads til børn
Skøjtebane
Udbygning af friluftsbad
Ekstra boldbaner
Flere tennisbaner
Beachvolley eller lignende

Ønskes gennemført år
2006/2007
2006/2007
2007
2008/2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2013
Afgøres af behov
Afgøres af behov
Afgøres af behov

Afslutning
Det er AFC´s ambition, at langt de fleste af de skitserede forslag kan gennemføres i
perioden 2006 og 2016. Vi er dog meget bevidste om, at det vil kræve opbakning fra alle
de foreninger der står bag Aulum Fritidscenter, og i sidste ende vil det også kræve, at
Kommunen både moralsk og økonomisk involverer sig i initiativerne. Derfor er et godt
samarbejde mellem alle parter, der ønsker at udvikle fritidsfaciliterne i Aulum en absolut
betingelse for, at de opsatte mål kan realiseres.
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