Bestyrelsens beretning til aflæggelse på Stationens generalforsamling den 21. september 2020.
Det er underligt og heller ikke særlig aktuel at står her og skal aflægge bestyrelsens beretning for
2019, nu hvor vi er 9 mdr. henne i det nye år.
Derfor vil jeg også kun trække enkelte ting fra 2019 frem.
I 2019 besluttede bestyrelsen at lave aftale om medlemskab af Foreningen aulum.dk, der er den
nye fælles hjemmeside, som blev lanceret i 2019. Vores medlemskab betyder, at Stationen er
optaget under kulturelle foreninger og lokaler og at der er link til Stationens hjemmeside samt at
vi kan få aktiviteter i Stationen med i den aktivitetskalender, der ligger på aulum.dk´s hjemmeside.
Som alle her ved, så fik Stationen i forbindelse med Hjerteforeningens landsindsamling i 2019 en
hjertestarter, der hænger ved fordøren. Med hjertestarteren fulgte der et kursus i brug af
hjertestarteren.
Kurset blev afholdt på Aubo og der var omkring 75 borgere fra Aulum, der gennemførte kurset.
For at sætte fokus på hjertestarteren og for at sige tak til de frivillige indsamlere og ikke mindst til
Inger og PH, inviterede bestyrelsen til en informationsaften i Stationen, hvor en medarbejder fra
Vagtcentralen og en falckredder fortalte om det system, der går i gang, når der kommer et opkald
om hjertestop på 112.
Desuden fortalte en lokale hjerteløber om Hjerteløberordningen, som findes i Region Midtjylland.
Til sidst fortalte Marianne og Svend Erik Kiilerich om deres egen oplevelse af den afgørende hjælp,
de fik den morgen, hvor Svend Erik uden varsel blev ramt af et hjertestop.
Heldigvis var der mødt rigtig mange mødt op den aften, som fik en god og lærerig oplevelse.
Og så til noget helt andet.
Ved udgangen af 2019 havde foreningen 66 personlige medlemmer og 7 foreninger som
medlemmer. Det var en væsentlig nedgang i forhold til tidligere år.
Det gav anledning til, at bestyrelsen tog den måde, som vi opkræver kontingent på, op til revision.
Vi har tidligere år bedt om indbetaling af kontingent i den samme mail, som vi sendte indkaldelsen
til generalforsamlingen ud.
I år har vi, som nogen måske kan huske, afleveret en personlig kuvert i postkassen hos vores
medlemmer, og det har givet resultat.
I 2020 har vi nemlig pt. 91 personlige medlemmer og 8 foreninger.
Medlemskabet er med til at dokumentere lokal opbakning og forankring, bl.a. i forhold til Herning
Kommune.

Om brugen af lokalerne i Stationen i 2019 vil jeg blot sige, at det er fantastisk, hvor mange
foreninger, grupper og andre, der holder arrangementer, møder, kurser og tilbagevendende
aktiviteter i Stationen. Vi har ingen brugere, der brokker sig og alle passer godt på lokaliteterne.
Det er vi utrolig stolte over og taknemmelige for.
Men så er jeg også nødt til at komme videre til 2020, som har været et meget anderledes år i
Stationen.
Den 11. marts stoppede alle planlagte aktiviteter og Stationens kalender var med èt slag tom! Det
har vi heldigvis aldrig prøvet før. I juni måned blev der lukket en lille smule op og enkelte møder og
aktiviteter blev gennemført med de restriktioner, der fulgte fra Sundhedsstyrelsen. På det
tidspunkt, var vi tæt på sommerferien, og vi håbede selvfølgelig, at huset igen kunne fungere på
normal vis efter ferien.
Men det skulle desværre vise sig ikke at blive tilfældet. Forbud mod større samlinger gælder
stadig, ligesom max. antal personer pr. m2, afstandsregler og krav til hygiejne stadig er gældende.
Bestyrelsen har omskrevet retningslinjerne til vores lokale regler, som vi har lavet opslag med på
hjemmesiden og i lokalerne.
Det betyder, at vi ikke kan have forsamlinger på flere end ca. 30 deltagere i mødelokalerne i
stueetagen. Dagplejens legestuegrupper er stadig ikke kommet i gang og flere af vores
tilbagevendende aktiviteter er heller ikke startet op igen.
Men vi oplever også, at vores brugere er kreative, f.eks. flyttede Højskoleforeningen stole og
klaver udenfor på parkeringsarealet for at kunne gennemføre morgensang forsvarligt i forbindelse
med ”Åben By” arrangementet.
Der er også gode nyheder!
Jeg håber, at I har lagt mærke til, at der er blevet lagt ny gulvbelægning i de to mødelokaler. Det
fik vi heldigvis gjort i de uger, hvor der var total lukket i Stationen.
Og måske har I også lagt mærke til, at vi har maleren på besøg i øjeblikket. Han maler udvendige
vinduer og døre og udhæng – ja tænk, at det allerede er 5 år siden, at der blev malet sidst.
Begge de store opgaver er med i vores flerårige vedligeholdelsesplan og vi har en ”opsparing” hos
Herning Kommune, som vi løbende må bruge af til større vedligeholdelser.
Vi glæder os - lige som alle andre - til normale tider fremover. Vi ved ikke, hvornår de kommer, og
måske bliver alting heller ikke igen, som det plejer.
Men vi er fortrøstningsfulde og bestyrelsen vil gøre alt det, som vi kan, for at vi fortsat kan tilbyde
lokalerne i Stationen med de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå,
at nogen bliver smittet med Corona i vores lokaler.

En noget anderledes beretning, men den skal selvfølgelig også indeholde en tak til Stationens
brugere, frivillige og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.
Og en tak til Herning Kommune for at sikre det økonomiske grundlag for Stationens drift og for
godt samarbejde.

