Den 15. marts 2018

Beretning til generalforsamling i foreningen Stationen den 15. marts 2018 kl. 19.00.

Endnu et år er gået. Heldigvis er 2017 på alle måder gået godt - ja måske endda endnu
bedre end forventet.

Jeg vil indlede min beretning med at præcisere formålsparagraffen i foreningens
vedtægter:
"Foreningens formål er at bevare den gamle stationsbygning i Aulum og samtidig fremme
frivilligt arbejde ved at stille gode fysiske rammer til rådighed for foreninger, grupper og
enkeltpersoner, der driver frivilligt arbejde af kulturel, social, oplysende og fritidsmæssig
art.
Foreningen skal skabe rammer, der muliggør samarbejde på tværs af aldersmæssige,
kulturelle, sociale og foreningsmæssige barrierer for alle kommunens borgere".
Det er således ikke og har aldrig været foreningens formål selv at skabe aktiviteter og
indhold i Stationen, men alene sørge for, at de bygningsmæssige rammer og husets
udstyr er i orden.

Når jeg i min indledning nævnte, at året er gået over bestyrelsens forventninger, tænker
jeg først og fremmest på brugen af huset.
Vi er i bestyrelsen utrolig glade for at opleve, at rigtig mange foreninger, grupper og
enkeltpersoner næsten hver dag udfylder Stationens lokaler med liv og aktiviteter.
Vi er stolte af at kunne fortælle, at alle de tilbagevendende aktiviteter, der er startet op i
Stationen stadig lever og udvikler sig. Det gælder legestuegrupperne, det kreative
værksted, Røde Kors nørkleklub, Ældresagens søndagscafe og PC hjælp, Hedens
Husflids kreative aftener, netværksgruppen, Spillemandsgruppen "Spor 4" og
Genbrugsauktionen.
Også mange foreninger bruger lejlighedsvis lokalerne til møder, generalforsamlinger og
arrangementer for deres medlemmer.
Det drejer sig bl.a. om Aulum Borgerforening, Aulum Kunstforening, Lions Club, Aulum
Krolf Klub, "Lev livet i Aulum, Ældresagen, Røde Kors, Kirkens Korshær og de kommunale
dagplejere.

Og i 2017 er der kommet flere til.
Herning Billedskole har undervisning i billedkunst af en gruppe store skolebørn en
eftermiddag om ugen i Stationens pakhus.
Endnu en spillemandsgruppe er kommet til og spiller fast en gang om ugen i Stationen.
Røde Kors inviterer til integrationscafe en gang om måneden i Stationen.
AFS Interkultur, der er en non-profit, frivilligdrevet forening, som igennem en række
udvekslingsprogrammer arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs
af landegrænser, har holdt deres afslutningsarrangement for udvekslingsstudenter fra USA
og deres værtsfamilier her fra området i Stationen.
En privat person har lånt Stationen en lørdag og på frivillig vis holdt et dagskursus i
knipling med deltagere fra forskellige steder i regionen.
Frivilligcenter Herning har holdt en frivilligdag i Stationen, hvor 11 frivillige foreninger og
institutioner arrangerede et foreningsmarked sammen med Herning Kommune og
Lokalafdelingen af Herning Bibliotek.
Formålet med frivilligdagen var at hylde og synliggøre det frivillige arbejde, der foregår i
Herning Kommune og ikke mindst i Aulum og at skabe netværk mellem de frivillige
foreninger. Markedet var overvældende godt besøgt, og vi fik mulighed for at vise
Stationen frem til mange nye gæster, som ikke havde besøgt Stationen tidligere.
En søndag eftermiddag i november markerede vi Stationens 2-års fødselsdag med et
"åbent hus" arrangement, hvor der var kaffe på kanden til gæsterne, og hvor besøgende
kunne høre om muligheder og aktiviteter i Stationen. Vi havde aftalt tidspunktet for vores
arrangement med Kunstforeningen, så der samtidig var åbent både i Stationen og i en
kunstudstilling i Møllen. Vi havde fint besøg og vi oplevede, at mange af gæsterne
benyttede denne eftermiddag til at besøge begge steder i hver sin ende af byen.

Jeg håber, at vores brugere og gæster har bemærket, at vi har fået kunst på væggene.
Mange tak til Gunner Frølund for, at vi må nyde Merete Breums smukke malerier på
væggene i Stationen og mange tak til Carl Johnson for, at han har hængt mange af sine
smukke naturfotografier op i Stationen. Vi har fotografier af mange forskellige dyr lige fra
sommerfuglelarver til den berygtede ulv.

På generalforsamlingen sidste år blev der vedtaget ændringer i foreningens vedtægter,
således at der fra 2017 ikke længere er krav om, at foreningens regnskab skal revideres af
en statsautoriseret revisor, men at vi må bruge to generalforsamlings valgte personer som
revisorer.
Jeg kan oplyse, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har godkendt denne
vedtægtsændring den 19. maj 2017.

Tak til Ældresagen for, at de har stillet mikrofon og højtaleranlæg til rådighed i Stationen.
Udstyret bruges i Ældresagens søndagscafe, men udstyret stilles også til rådighed for
Stationens andre brugere.

Vi er allerede et godt stykke inde i 2018 og der er mange bookinger i kalenderen resten af
året, så bestyrelsen er overbevist om, at også 2018 vil blive et godt år med mange gode
aktiviteter i Stationen.

Jeg vil benytte generalforsamlingen til at takke vores trofaste skare af frivillige, der mødes
til kaffe i Stationen en formiddag hver måned, hvor vi samtidig får ordnet eller aftalt de
praktiske opgaver, som der hele tiden opstår både inde og ude i et hus med mange
brugere.
Vi havde ved årsskiftet ca. 80 betalende medlemmer i foreningen, og allerede på
nuværende tidspunkt er antallet af medlemmer steget i 2018. Tak til medlemmerne for
jeres støtte til foreningen og en stor tak til Herning Kommune for god behandling og
uundværlig økonomisk støtte til driften af Stationen.
Tak til mine bestyrelseskolleger for jeres indsat og tak for et godt og hyggeligt samarbejde
i bestyrelsen.
Tak til borgere, foreninger og alle brugere, der har taget godt imod Stationen og på vidt
forskellige vis sætter liv i den gamle Station i Aulum.

Mariane Ravnholt

