
 

     Foreningen aulum.dk  
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NYHEDSBREV-03      D. 22/6-2020 

1.. Nyt fra bestyrelsen 

I 2019 har vi haft 6 bestyrelsesmøder. På generalforsamlingen d. 18. juni blev der gjort rede 

for alle de tiltag, der blevet udført i året 2019. I dette nyhedsbrev omtales kun de tiltag, der er 

udført siden sidste nyhedsbrev nr. 2 fra d. 1/6-2019. 

 

2.. Økonomi/generalforsamlingen 

Regnskabet blev præsenteret af Kasserer Ronni H. Skovsbøl, og det viste et overskud for 

året 2019 på kr. 65.480,- 

Bestyrelsen er enige om, at det er en fornuftig egenkapital, der sikrer, at foreningen er klar til 

nye tiltag og udvikling uden vi skal spørge medlemmerne om ekstra bidrag. Da der i det 

kommende år satses en del på markedsføring, vil det medføre en del omkostninger. 

 
3.. Udvikling 
For at tilgodese nye 
tilflyttere til vores by har vi 
tilføjet en funktion: ”Bosætning i Aulum området”, der henviser til firmaer, der tilbyder 
byggegrunde og boliger. 
Dette tiltag er i tæt samarbejde med Lokalhåndbogen, der tegner annoncerne, som så også 
vises på aulum.dk. 
Vi arbejder også med en optimering af siden ” Bosætning i Aulum” som sidst på året kommer  
til at indeholde et tilbud til både lokale borgere og tilflyttere, så hvis man mangler en murer, 
en tømrer, en elektriker eller en anden håndværker kan de findes her. 

Fra Erhvevsforeningen har der været et ønske om en 
kontaktformular, og den er nu tilgængelig for alle. 
I skal blot kontakte Jens Peter, så opretter han den   på 
jeres side og tilpasser layoutet til jeres forening.  
Tidsforbrug for opgaven er 1 time, som faktureres til din 
forening. 

 

4.. Besøg på siden 

Vi får hver måned en lille analyse fra Google, så vi kan se hvor mange besøg, der har været 

på siden i en måned.  I maj mdr. har vi haft 1.580 klik på siden, og det er navnlig Aulum 

Kirke, der har haft besøg, de har haft 395 forespørgsler. Disse tal har været pænt stigende 

siden opstarten. 

 

5. Fremtid/planer i 2020 

Sidste nye tiltag en er ny funktion:  ”Kommende arrangementer, aktiviteter og events i 

Aulum”, hvor du som forening kan få dit arrangement profileret både på Event skærmen i 

AFC og på aulum.dk.  Så hvis du har 

et større arrangement, så send et 

oplæg til Jens Peter, der så sætter det 

på siden og skærmen i AFC.  

Det skal fremsendes i følgende format: JPG 5000 x 2800 pixels, hvis det er færdigt format.  

Hvis det skal tilpasses eller redigeres, så skal det afleveres i grafik format,  f.eks. AI format. 

I faktureres for den tid JP bruger på opgaven, hvis formatet ikke passer. 

Denne service gælder KUN for de foreninger, der er medlem af aulum.dk. 
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6.. Medlemmer 

Vi har stadigvæk et par emner, vi arbejder med, men der er jo ikke så mange emner tilbage, 

da vi nu er over 30 aktører, når vi tæller AG’s afdelinger med. Så vi vil gerne her opfordre til,  

at B, C og D medlemmer kigger på deres nuværende side, om ikke det var en ide, at blive 

opgraderet. Den årlige afgift for et A-medlem er kun kr. 2.500,- og et B-medlem betaler 

kr. 1.000,- om året. 

 
7.. Markedsføring 

aulum.dk er med på vores 3 byportaler ved 

indfaldsvejene til Aulum. 

Vi er med i projekt ”åben by” og annoncere på de 

indkøbsposer, der sælges i forbindelse med dette 

spændende event d. 8. august 

 

Vi deltager i Julemessen d. 21. og 22. nov.  

Så vi håber, at det er med til at endnu flere vil benytte siden og kigge bl. a. i kalenderen og 

de øvrige nyheder, der findes på siden. 

 

8.. Bestyrelsen 

aulum.dk siger tak til Ole Lousdal (Aulum Kirke) og Jens Nørbjerg, (AG) der ikke ønskede 

genvalg. Nyvalg til bestyrelsen blev, Karen Dalum Lauridsen (Aulum Kirke) og Knud Erik 

Krogsgaard (AG) 

Den efterfølge konstituering medførte følgende poster i bestyrelsen: 

Jørgen Jørgensen: Formand. 

Finn Bach: Næstformand. 

Ronni Skovsbøll: Kasserer. 

Karen Dalum Lauridsen: Sekretær. 

Knud Erik Krogsgaard: Facebookansvarlig og statistik. 

 

9.. Foreningskoordinator 

Efter generalforsamlingen fortalte Jens Peter om sit arbejde som foreningskoordinator siden 

opstarten i jan 2019. Det har været spændende og inspirerende at hjælpe foreningerne med 

mange forskellige opgaver, dog har der siden aulum.dk blev lanceret i maj 2019 primært 

været opgaver med relation til hjemmesiden. 

Jens Peter er med i 2 udvalg i Herning Kommune, Centerby kontaktudvalget og en 

netværksgruppe for foreningsansatte under Herning Idrætsråd. Her er der en god mulighed 

for at udveksle erfareringer fra andre dele af kommunen, som måske kan bruges i Aulum. 

Jens Peter har selvfølgelig også noget spændende at fortælle vedr. de gode tiltag, der sker i 

Aulum.   
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