
Formandens beretning 2021: 

2021 har igen været et år, der har været præget af Corona. En del er blevet aflyst og noget er blevet flyttet, 

hvor det har været muligt. 

Vores generalforsamling blev online for første gang i foreningens historie. Det gik over alle forventninger og 

var en fik oplevelse på trods af manglende nærvær. 

Affaldsindsamlingen blev rykket og afholdt i efteråret i stedet for foråret. Det var en super god formiddag 

med fin tilslutning. Det er en god tradition, hvor vi er med til at gøre Aulum til et renere sted.  

Rock og Sct. Hans blev aflyst, da restriktionerne ikke gjorde det muligt at afholde det.  

Selvom om 2021 har været præget af Corona og aflysninger, så har foreningen bestemt ikke stået stille. Vi 

har haft gang i mange gode projekter. I bestyrelsen har vi vedtaget, at vi nedsætter ad hoc-udvalg til de 

forskellige opgaver og projekter, der dukker op. Det er en kæmpe gave for Aulum, at så mange vil deltage i 

at hjælpe med at udvikle og forny vores by. 

Et af projekterne er forskønnelse af vores indfaldsveje. Herunder har rundkørslen ved Hovedvejen haft stor 

fokus. Vi har i udvalget valgt Jens Christian Jensen, som kunstner til at forskønne rundkørslen. Oplægget er, 

at der opsættes en skulptur, der symboliser de frivillige kræfter i Aulum. Vi glæder os meget til at se 

resultatet. Ydermere bliver Holstebrovej også forskønnet samt med fartdæmpning. 

Danmarksgade har været elefanten i rummet gennem længere tid. Kommunen/Herning Vand valgte at 

lægge ny belægning på kørebanen, hvilket gav anledning til et projekt med gennemgribende renovering af 

”gågaden”. Her er der udarbejdet et udkast til ny belægning på fortove, ændring af køreretningen samt 
skabe et nyt og moderne look i vores gade. Oplægget skal nu godkendes ved kommunen.  

Aulum Lystanlæg står også for tur med den store renovering. I samarbejde med kommunen har vi 

udarbejdet en langsigtet plan for renovering, hvor både scenen og legepladsen ønskes fornyes. Vi har 

arbejdet på at skabe sammenhængskraft mellem hele anlægget - helt fra indgang mod Danmarksgade også 

ned til søen. Vi er i gang med at ansøge fonde om midler til den store renovering og har allerede hentet 

400.000kr til renovering af scenen.  

Et stort fokus i borgerforeningen er samarbejdet med kommunen. Vi er borgernes talerør ind til de 

forskellige områder i kommunen. Vi bliver løbende kontaktet af dem med nye projekter. Ting, der kan 

ansøges, men også spørgsmål og emner, der kræver drøftelse. Centerbykontaktudvalgsmøderne, som vi har 

3 af årligt, er vores springbræt til at få informationer, men også at sparre med de andre centerbyer. Det er 

nemlig ikke altid lige til, det samarbejde med kommunen. Et nyt initiativ fra kommunen er bl.a., at vi en 

gang årligt mødes med kommunens folk og drøfter vedligeholdelse af de grønne områder både indenfor og 

udenfor byskiltet. Et område, vi mener, har været nedprioriteret i flere år. Vi skal nemlig have en by, som 

stor flot gennem alle årets skift. Så det arbejdes der videre med. 

2022 bliver et godt år, kan vi allerede mærke. Vi har gang i en masse fantastiske projekter, som førnævnt. 

Men det bliver også året, hvor Corona ‘en forhåbentlig slipper sit tag i vores arrangementer. Vi glædes over 

at igen at kunne afholde Rock og Sct. Hans. Vi har allerede et super godt program både til Rock men også 

Sct. Hans. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11/6 samt 23/6. 

2022 vil også emme af, at vi arbejder på at gøre borgerforeningen mere tydelig og stærkere med større 

medlemstilslutning - herunder vil vi arbejde på større synlighed.  



2022 bliver også det første år, hvor borgerforeningen er med til at give byen en økonomisk 

energiindsprøjtning via møllepengene. Det bliver et kæmpe aktiv for byen, at der tilføres midler årligt de 

næste 20 år.  

Med dette var det beretningen fra 2021. Et år med en masse fantastiske projekter. Vi glæder os til 2022. 

 


