Formandsberetning til generalforsamling i foreningen STATIONEN
20. marts 2017 kl. 19.30.
Endnu et år er gået. Heldigvis er året på alle måder gået godt - ja måske endda over vores
forventninger.
I november 2015 tog vi Stationen i brug. Men vi manglede på det tidspunkt en del udvendige
vedligeholdelsesarbejder, primært udvendig maling af spær og udhæng og reparation af
murværk, som på grund af vejret blev udsat til sommeren 2016. Vi har også haft nogle andre
ting, som vi meget gerne ville have gennemført i bygningen, men som vi har været afventende
med, indtil vi kunne se, hvor langt vores penge kunne række.
Heldigvis blev der penge til både isolering af loftet og isætning af nye forsatsvinduer på alle de
gamle vinduer. En investering, som vi allerede i vinter har kunnet aflæse effekten af på vores
varmeforbrug. Til allersidst blev der også plads til en flagstang, og det er planen, at Stationen vil
flage på alle byens flagdage.
Med hensyn til økonomien ved istandsættelse af bygningen og omforandring af Stationen til et
forenings hus vil kassereren gennemgå regnskabet senere. Men jeg kan her allerede afsløre, at
vi har brugt alle pengene, men at de også har slået til.
Bestyrelsen har i 2016 lavet en detaljeret beskrivelse af det gennemførte projekt og lavet
regnskab over istandsættelsen, som er sendt til fonde, som har bevilget os penge, og vi har i
2016 fået de sidste tilskud udbetalt.
Når jeg i min indledning nævnte, at året er gået over bestyrelsens forventninger, tænker jeg på
brugen af huset. Selve istandsættelsen har vi haft styr på hele vejen igennem, men om
foreninger og andre nu også ville bruge huset, har hele tiden været bestyrelsens udfordring. Vi
har stillet rammerne til rådighed, men andre skal fylde dem med aktiviteter. Derfor vil jeg også
her i min beretning lave lidt status over de foreninger og grupper, der rent faktisk har brugt
Stationen i 2016.
Dagplejerne bruger stadig Stationen til deres legestuegrupper. Vi er rigtig glade for denne
aktivitet, som foregår om formiddagen, hvor der ikke er så meget efterspørgsel efter lokalerne
fra andre.
Ældresagen har taget lidt "ejerskab" til lokalerne og har fået en ny aktivitet - nemlig
søndagscafe i gang i Aulum. De holder informationsmøder og spis sammen aftener for deres
medlemmer og holder deres bestyrelsesmøder i Stationen. Ældresagen tilbyder også hjælp til
PC og Ipad hver anden tirsdag formiddag i Stationen.
Der er en lille musikgruppe, bestående af modne mænd, der spiller harmonika en gang om
ugen. Måske har nogen af jer allerede hørt dem spille.

Røde Kors har flyttet deres nørkleklub til Stationen, hvor en flok kvinder mødes hver anden uge
for at strikke tøj til udsatte børn og samtidig hygger sig sammen. Røde Kors har også holdt
arrangementer for deres frivillige ved flere lejligheder i Stationen.
Medlemmer af Hedens Husflid mødes ligeledes hver anden uge i Stationen, hvor de udfolder
deres kreative evner på mange måder.
Så er der en gruppe af kreative mennesker, der mødes hver måned i et Kreativt værksted.
Og en facebook gruppe, der holder genbrugsauktion en gang om måneden.
En privat netværksgrupper holder deres gruppemøder i Stationen.
Aulum Y`s Men’s Club, som jo har givet bidrag til istandsættelsen, bruger Stationen til nogle af
deres medlemsmøder. Clubben har doneret 40 højskolesangbøger til huset, og de blev
overleveret og indviet ved en hyggelig sangaften i foråret.
Aulum Lions Club, som også har bidraget med et tilskud til istandsættelsen, har også holdt
medlemsarrangementer i Stationen.
Aulum Kunstforening og Aulum Borgerforening holder deres bestyrelsesmøder i Stationen og
Aulum Krolf Klub og gruppen bag projektet "Lev Livet i Aulum" holder også møder i Stationen.
Af enkeltstående arrangementer kan jeg nævne, at Borgerforeningen i efteråret inviterede til en
musikaften med Ensemble Midt Vest og der har været et rejseforedrag arrangeret sammen med
valgmenigheden.
Kulturelt Samråd i Herning Kommune har holdt deres årsmøde i 2016 i Stationen i Aulum. Det
var dejligt at få besøg af gæster fra andre steder i kommunen.
Socialdemokratiet har flyttet deres 1. maj møde, som tidligere har været holdt i Møllen, til
Stationen, der er mere tilgængelig for gangbesværede mennesker.
Nu er vi jo allerede næsten 3 måneder inde i det nye år og vi kan med glæde konstatere, at det
ikke bare har været nyhedens interesse, der har tiltrukket vores brugere i Stationen. Vi har
efterhånden mange trofaste tilbagevendende brugere, og vi er glade for, at de foreninger og
grupper, der laver løbende aktiviteter ser ud til at fortsætte og udvide deres aktiviteter i
Stationen. Og så er nye selvfølgelig også meget velkomne.
Jeg skal også lige huske at nævne, at bestyrelsen inviterer til "Frivilligkaffe" en dag om
måneden for vores frivillige. Her mødes i gennemsnit ca. 20 af de frivillige, som har bidraget
med deres hjælp ved istandsættelsen. Det er hyggeligt, så går snakken igen og vi får ordnet
nogle småreparationer o.lign. i huset. Tak til alle Stationens frivillige!
Vi har ved årsskiftet ca. 90 betalende medlemmer. Også tak til jer, fordi I støtter vores arbejde.
En speciel tak til Herning Kommune, der støtter os med driftsmidler hvert år.
Tak til mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og for et godt samarbejde.
Tak til alle, der er med til at udvikle Stationen til et samlingssted i byen, hvor mennesker kan
dyrke kulturel, social og oplysende fritid.
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