Formandens beretning for 2017
Så er der gået 1 år siden jeg tiltrådte som formand for AG ved sidste generalforsamling.
Jeg vil nu fortælle lidt om alle de mange tiltag som vi har været involveret i.
2017 var jo året, hvor vi endelig kunne tage de nye faciliteter i brug og det har været en
fornøjelse at være vidne til den begejstring og glæde, det har vakt i jer alle sammen.
“Det er en drøm som er blevet til virkelighed” blev der nævnt mange gange under den store
indvielsesceremoni 11. marts og det er det helt sikkert!
Det var en festdag uden lige og omkring 800 mennesker menes at have lagt vejen forbi de
nye faciliteter. Jeg kan huske at der til tider var så fyldt i gangarealet at man praktisk talt ikke
kunne komme igennem. Det var Lars Krarup som klippede snoren og dermed indviede den
store Multihal og han var også imponeret over det store fremmøde. ‘
Der var masser af aktiviteter rundt omkring i hallerne og i Fitnesscenteret og det var en rigtig
hyggelig dag. Åbningen blev selvfølgelig også fejret med en stor festmiddag om aftenen hvor
ca 400 mennesker deltog.
Der har været arbejdet hårdt med det her projekt igennem flere år og hvor er det fantastisk
at se, hvad der kan udrettes, når byens borgere står sammen om noget.
Endnu engang vil vi i AG sige et kæmpe stort tak til alle som har medvirket i processen.
Før vi fik multihallen havde AG aktiviteter både på Friskolen, Byskolen og i Fritidscenteret
Med de nye faciliteter bliver vores aktiviteter meget mere samlet og det er jeg sikker på vil
styrke fællesskabsfølelsen i vores forening og det er godt.
Jeg syntes også det er vigtigt at vi som byens største forening hjælper med til at skabe
sociale netværk for byens borger og eventuelle nye tilflyttere. Jeg fornemmer allerede nu at
mange medlemmer bruger det nye “lounge området” til at få sig en lille snak og jeg ser også
en del børn og unge som hygger sig med bordfodbold eller sidder og tegner. Der er også
mange forældre som har glæde af nemt at kunne tage et smut op i fitness centeret mens
mindstemanden er til gymnastik lige nedenunder. Det er nemt og bekvemt for alle parter.
Der har også været udfordringer ved at tage de nye faciliteter i brug. Vi har for første gang i
flere år skulle koordinere alle vores hold i samme hal og det har givet lidt gnidninger bl.a. i
forhold til op/nedtagning af udstyr i skiftet.
Det er noget vi skal have evalueret på og jeg er sikker på at vi finder en rigtig god løsning
med tiden.
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Den årlige gymnastikopvisning i marts forløb som sædvanligt rigtig godt.
Gymnastikopvisningen vil fortsat være i den gamle hal, da der her er bedre plads til de
mange tilskuer. Gæste holdet var fra Mejdal-Halgård og var et senior springhold. Sådan ét
har vi jo også som noget nyt fået i AG. Interessen for springgymnastik er stor og vores nye
springgrav har da også allerede nu tiltrukket flere nye trænere.
Det bliver spændende at se hvilken retning det udvikler sig i.
I august måned deltog vi på Aulum dyrskue med en stor stand i den såkaldte
“Foreningsgade”. Både Gymnastik, Badminton, Løb, Fitness og Forretningsudvalget var
repræsenteret og vi havde som noget nyt valgt at uddele popcorn, hvilket var en stor succes
som trækplaster.
Desværre øsede det ned det meste af dagen, så besøgstallet var ikke helt så godt, som vi
havde håbet på, men vi havde en hyggelig dag alligevel.
Jeg tror på at det er vigtigt at vi er synlige i byen og det er sådanne sociale arrangementer
ideelle til.
I dagene omkring dyrskuet skete der desværre det uheldige at vores hjemmeside blev
hacket og til sidst var skaden så stor, at vi blev nødt til helt at lukke siden ned.
Det var rigtig ærgerligt og vores IT konsulent Knud Erik kom en del på overarbejde på den
bekostning. Vi skylder ham en meget stor tak for hjælpen!
Lige nu kører vi med en midlertidig hjemmeside med de basale funktioner og I skal vide at vi
arbejder hårdt på at få en helt ny og flot hjemmeside op at stå. Det er dog en stor opgave
som kommer til at tage lidt tid, men forhåbentlig bliver resultatet tilsvarende godt.
Det vil I høre nærmere om.
I august blev der traditionen tro også arrangeret Aulum bike med Jesper Nielsen fra Motion
og fitness ved roret. Også her drillede vejret lidt men det var alligevel 156 ryttere som deltog.
Så kom der jo pludselig også et uventet Motorvejsløb til os. Uventet fordi det var meningen
at hele stykket fra Sinding til Holstebro skulle åbnes samtidig i 2018. Men da byggeriet kom
foran tidsplanen valgte man at åbne det lille stykke mellem Sinding og Tvis i nov måned.
Løbet var arrangeret af HIR med hjælp fra AG og idrætsforeninger i Sinding, Tjørring,
Snejbjerg, Tvis samt Herning løbeklub.
Det var en kold og blæsende dag, men ca 650 personer trodsede kulden og fik lidt motion og
frisk luft. Man kunne gå/løbe 5 km, 10 km eller en halvmarathon.
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Vores foreningen tjente knap 5.000 kr på arrangementet og vi vil gerne sige en stor tak til
frivillige og sponsorer.
I december afviklede Badminton igen Julecup for deres ungdomsspillere. Ca 200 deltog i alt
(heraf ca 25 fra AG) og det forløb i en rigtig god og hyggelig stemning som altid. I år var de
som noget nyt i 2 haller her i Aulum og derudover spillede de i Sørvad hallen.
Motion og fitness har haft rigtig god fremgang i medlemstallet her efter indvielsen af deres
nye lækre Fitness center. De har haft flere trænere afsted på kursus og tilbyder nu både
X-fit, TRX og seniorfitness som hold. Især TRX har været en stor succes med fuld hold hver
gang. Seniorfitness er også rigtig godt i gang og der kunne godt være potentiale for endnu
mere i den retning.
Det er skønt at vi som forening rammer så bredt med tilbud til mennesker i alle aldre og med
mange forskellige interesser.
Det er Motion og fitness som arrangerer dette års forårsfest som er den 13. april. Husk at der
er sidste tilmelding i dag.
Volleyball er i år genopstået som udvalg her til aften og det er vi rigtig glade for. Der er
kommet en helt ny volleybane i den nye hal og det har nok øget interessen. Heldigvis har vi
nogle stærke kræfter i byen som brænder for denne her sportsgren og vi ønsker dem god
vind i sejlene fremover.
Det sidste tiltag jeg vil fortælle om er vores store fælles slankeprojekt “Aulum på vægten”.
Jeg sidder selv i styregruppen sammen med nogle fra Fitness, gymnastik og løb. Det har
været rigtig spændende at være med til at planlægge noget så stort.
Vi har brugt meget tid på det og man må sige, at vi kom meget godt i mål med det.
Vi vidste godt at det var et populært emne, men vi blev alligevel helt overvældet over den
massive interesse, der var for holdet, som blev fuld booket på ganske få minutter. Vi endte
med at udvide deltagerantallet til 90 personer i alt.
Vores mission var at hjælpe folk i gang med en sundere livsstil. Vi ville ikke være en løftet
pegefinger, men derimod et venligt puf i ryggen.
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Vi valgte at åbne op for at alle kunne deltage og krævede ikke medlemskab af AG. Vi syntes
det var vigtig at give noget tilbage til hele byen som tak for hjælpen med den nye hal.
Samtidig havde vi et ønske om at nå ud til de mennesker, som måske endnu ikke har fundet
vej til vores forening og give dem en smagsprøve på vores mange tilbud.
Projektet er jo egentlig også en konkurrence om hvem der taber sig mest - og hvem det
bliver finder vi ud af til sluteventet den 16. marts.
Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til styregruppen og til de mange trænere som har
indvilget i at have ekstra hold om søndagen. Jeg vil også gerne takke de erhvervsdrivende i
byen som har hjulpet og sponsoreret os med deres tid og ekspertise. Jeg håber og tror på at
dette ikke bliver sidste gang vi arrangere “Aulum på vægten”
Jeg vil også til slut fortælle at “Velkomst komiteen” fra Lev livet i Aulum indtil videre har
været rundt til ca 25 familier med bl.a gavekort fra AG og vi fornemmer at det er noget som
familierne tager rigtig godt imod. Det er dog uvist hvor mange som rent faktisk gør brug af
deres gavekort.
Opgørelsen over vores medlemstal viser at antallet faktisk er gået lidt opad i år og det er
glædeligt, da det desværre igennem flere år har været nedadgående.
Vi har således nu 1181 medlemmer.

Medlemstal

2014

2015

2016

2017

Badminton

165

150

154

212

Gymnastik

395

318

216

181

Motion og fitness

576

613

573

722

Tennis

27

19

30

23

Løb

41

38

37

21

Dans

10

12

17

0 (15)

Svømning

51

40

14

16

Volley

8

15

8

6

Samlet

1273

1205

1122

1181
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Vi skal fortsat arbejde på at få nye medlemmer og det kan vi blandt andet gøre ved at sørge
for at tilbud matcher efterspørgsel samt have øget fokus på at få budskabet ud om vores
mange gode tilbud - f.eks ved hjælp af de sociale medier som Facebook og Twitter.
Når vores nye hjemmeside står klar er det også meget vigtigt at I alle tænker over at gøre
den levende og interessant ved jævnligt at holde den opdateret.
Derudover skal vi klart også have øget fokus på de frivillige!
De er desværre lidt en mangelvare og derfor er det vigtigt at vi sørger for at de har det godt
og at de opgaver vi byder dem er så velbeskrevet og overskuelige som muligt.
Hvis man én gang har fået en god oplevelse som frivillig er chancen større for at man får lyst
til at melde sig igen og måske også til en større opgave.
Nu vil jeg gerne sige tak for året der er gået. Jeg glæder mig til at arbejde videre sammen
med jer og forhåbentlig få gang i endnu flere spændende tiltag her i det nye år.
Tusind tak for jeres store indsats allesammen!

Formand
Louise Faaborg
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