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Til Pressen 
 
Vedr. etabling og drift af digitale skilte i Aulum 

 
1.. Indledning 
Nu er det er en realitet med digitale skilte ved indfaldsvejene i Aulum. Nu påbegyndes 
etableringen og opsætning af de 2 skilte på Kirkegade og Jersildvej som afløser de 2 
byportaler der står der nu.  
Vi forventer at gå ”i luften” ca. 1. marts, da der skal fremføres EL og nedstøbes stativer til 
skiltene, og der er også en vis leveringstid på skiltene. 
 
2.. Etablering 
I Aulum har der i flere år været et ønske om at opsætte digitale skilte ved vores 
indfaldsveje. Nu har Herning Kommune besluttet at give et tilskud til denne etablering, så 
det er muligt at opsætte 2 digitale skilte.  
Det har været en lang proces, men i hele forløbet har vi haft en konstruktiv og god dialog 
med forvaltningen i kommune, der på alle måder har været med til at hjælpe med at få løst 
de udfordringer en sådan løsning kræver. 
Vi har i over 25 år haft byporte ved vores indfaldsveje, og vi ønsker at placere de nye skilte 
samme sted. Skiltet på Jersildvej står nu på privat grund, men en lejeaftale med ejeren, 
Aulum Bilcenter, v. Dan Eriksen er nu etableret, og her var der stor velvilje for dette nye 
tiltag. Skiltet på Feldborgvej står på kommunes grund. 
 
 
3.. Sponsorer 
Da vi, som sagt får et tilskud fra Herning Kommune, er det oprindeligt ment som et tilskud 
til et skilt, men udvalget, der har arbejdet med dette projekt har vurderet, at det er optimalt 
med 2 skilte en ved hver af vores primære indfaldsveje. 
For at realisere dette ønske har det været nødvendigt at spørge brugerne, som er byens 
foreninger og andre aktører, og det har givet en positiv respons, så der er 10 aktører med 
til at sikre etableringen af skiltene. 
Alle sponsorer har ret til at vise et ”tomgangs-LOGO”, når der er plads i forhold til 
relevante events. 
Følgende har medvirket: Aulum Borgerforening, aulum.dk, Aulum Fritidscenter, Aulum 
Erhvervsforening, Aulum Gymnastikforening, Aulum Handelsforening, Aulum 
Idrætsforening, Aulum Mølle, Aulum KFUM-K, Aulum Kirke 
 
 
4.. Drift/økonomi 
Herning Kommune yder et engangsbeløb på kr. 120.000,- til skilte og kr. 35.000,- til 
etablering, samt et årligt driftstilskud på kr. 50.000,- 
Denne løsning tilbydes alle foreninger, der er medlem af aulum.dk, og disse foreninger kan 
benytte skilte gratis, når man har et ”væsentligt” budskab, der har betydning for en større 
kreds af byens borgere.  
Denne ydelse er GRATIS excl. evt. opsætning af layout 



 
 
 
 
 
 
5.. Regler for visninger 
Følgende er påbudt af Herning Kommune: 
Skiltene kan kun benyttes til markedsføring af byens event- og kulturtilbud for borgere og 
gæster. Skiltene kan ikke benyttes til produktreklame eller reklame for en enkeltstående 
virksomhed. Der må ikke forekomme priser på skiltene. 
 
For foreninger eller andre aktører der ikke er medlem af aulum.dk er prisen for visning af 
et EVENT kr. 800,- + moms. 
 
 
6.. Koordinering af visninger 
Det er vores foreningskoordinator, der administrerer alle events. 
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