Den 14. marts 2019
Beretning til generalforsamling i foreningen Stationen den 14. marts 2019 kl. 19.00.

Nu kan vi lægge endnu et år, nemlig 2018 til Stationens historie. Vi istandsatte Stationen i
2015 og holdt indvielse i november 2015. Vi har så nu haft 3 hele drifts år i Stationen, og vi
kan med tilfredshed konstatere, at der har været stor efterspørgsel efter lokalerne i
Stationen. En efterspørgsel, som vi i 2015 håbede på ville komme, men som vi havde
svært ved at forudse på det tidspunkt.
Det var én af målsætningerne fra starten, at der med det nye sted ville opstå flere nye
aktiviteter uden at konkurrere med de eksisterende faciliteter – kort sagt, at Stationen ville
skabe merværdi for de mennesker, der bor her.
Det synes vi selv i bestyrelsen, at der er lykkedes! Det er en fornøjelse at opleve det
frivillige engagement, der foregår i Stationen.

Selv om jeg ved, at jeg gentager mig selv, så vil jeg alligevel opremse de faste aktiviteter,
der foregår i Stationen og jeg vil også igen udtrykke bestyrelsens glæde over, at de
brugere, som kom med fra starten alle stadigvæk kommer i Stationen og det er vores
oplevelse, at flere og flere føler et ”ejerskab” til huset. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade
for.
Dagplejens legestuegrupper er i Stationen 3 formiddage om ugen. Der er efterhånden
mange fredage, der bruges til heldagslegestue og de lokale dagplejere holder deres
personalearrangementer i Stationen.
Ældresagen holder søndagscafe hver måned og en årlig ”spis sammen” aften. Det er
vores oplevelse, at deres arrangementer et meget fint besøgt. Herudover er Ældresagens
PC-hjælp i Stationen hver anden uge og deres frivilligmøder, bestyrelsesmøder, nogle
koordinationsudvalgsmøder og møder i rejseudvalget holdes i Stationen.
Hedens Husflid holder deres husflidsaftener hele sæsonen i Stationen og tilbyder kurser i
knipling nogle lørdage om året.
Røde Kors` nørklerne strikker og syr i Stationen hver anden mandag og Røde Kors
benytter også Stationen til deres Frivilligarrangementer.
Herning Billedskole har undervisning for et hold store skolebørn i Pakhuset en eftermiddag
om ugen i skoleåret.
En gruppe af frivillige mødes til et kreativt værksted en gang om måneden.

2 forskellige spillemandsorkestre øver i Stationens Pakhus hver uge.
Èn gang om måneden holder en frivilliggruppe Genbrugsauktion i Stationen.
Ud over disse fortløbende aktiviteter, så er der mange andre foreninger og grupper, der
holder bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, foredrag m.v. i Stationen. Det er f.eks.
Krolfklubben, Kunstforeningen, Borgerforeningen. Og så er der også løbende
enkeltstående møder og arrangementer med helt andre arrangører.
Så har vi jo stadig vores store gruppe af frivillige, der gerne møder op, når vi har brug for
hjælp. En gang om måneden inviterer bestyrelsen til frivilligkaffe, og her møder 15 – 20
frivillige op. Her er hele verdenssituationen på dagsordenen! Tak for hjælp og socialt
samvær til alle de frivillige.

Selv om vi har vores vedtægter at gå efter, så vil der altid være grænsetilfælde for, hvad
Stationen kan benyttes til. Som udgangspunkt skal der jo være tale om frivilligt arbejde og
lokalerne må ikke benyttes til private arrangementer. Bestyrelsen har besluttet, at
lokalerne må benyttes til jubilæumsarrangementer for afgangsklasser fra Aulum skole og
jubilæum for konfirmander fra Aulum Kirke, idet deltagerne har en lokal tilknytning til og
interesse for byen og måske også for Stationen. Både afgangsklasser fra skolen og
konfirmander fra kirken har i 2018 mødtes til kaffe i Stationen som en del af deres
jubilæumsfest. Vi synes, at det er en fin måde, at lave lidt PR for den gamle
Stationsbygning på.
Jeg kan fortælle, at vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2018. Arbejdet i bestyrelsen er ikke
så omfattende mere, idet vores opgave jo alene er at sikre, at de fysiske rammer for det
arbejde, der foregår i Stationen, er i orden. Da vi alle i bestyrelsen er lokale folk, er det
også nemt at lave praktiske aftaler uden for møderne. Vi prøver så vidt muligt at
imødekomme vores brugeres ønsker og vi har imødekommet ønsker om hynder til
stolene, rullegardiner, whiteboard og mere belysning i loftslokalet. Vi tager meget gerne
imod ønsker og ideer fra brugerne.

Da Stationen jo var nyistandsat, da den blev taget i brug i 2015, har der ikke været så
mange vedligeholdelsesarbejder endnu. Men bestyrelsen er bevidst om, at en over 100 år
gammel bygning, hvor der er en stor udnyttelse af huset, vil kræve både penge og kræfter
til vedligeholdelse i de kommende år. Derfor arbejder bestyrelsen med en 10-årig
vedligeholdelsesplan, så vi kan være på forkant, og ikke lige pludselig står med mange
store vedligeholdelsesopgaver, som det kan være svært at gennemføre på et enkelt eller
få år.

Og vores lille forening bliver også mødt af administrative krav. Den nye EU
databeskyttelsesforordning, som vi i Danmark kalder persondataforordningen, som trådte i
kraft i foråret 2018 gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder og dermed
også vores forening. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en datafortegnelse og en
privatlivspolitik, så vi sikrer, at vi overholder reglerne for beskyttelse af de personlysninger,
som vi har om vores medlemmer, frivillige m.fl., mod uretmæssig brug og misbrug.
Privatlivspolitikken kan ses på Stationens hjemmeside.
Vi er allerede et godt stykke inde i 2019 og der er mange bookinger i kalenderen resten af
året, så bestyrelsen er overbevist om, at også 2019 vil blive et godt år med mange gode
aktiviteter i Stationen.
Her i foråret 2019 er der startet en vandregruppe op i Aulum. Gruppen mødes i Stationen
og går en tilrettelagt tur på ca. 10 km og efter turen er der socialt samvær med kaffe og
sang i Stationen. Det kan Stationen også bruges til!
Her i januar har en lille gruppe af frivillige arrangeret et åbent foredrag med en
handicappet ung mand og flere arrangører vender tilbage med enkeltstående
arrangementer også i 2019.

Vi havde ved årsskiftet 97 betalende medlemmer i foreningen. 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 indsats og tak for et godt og hyggeligt
samarbejde i bestyrelsen.
Tak til borgere, foreninger og til brugere, der har taget godt imod Stationen og på vidt
forskellige vis sætter liv i den gamle Stationsbygning i Aulum.

Mariane Ravnholt
Bestyrelsesformand

