
Referat af informationsmøde i AIK 12. oktober 2022 
 
Jeppe Friis bød velkommen til informationsmøde i vores center. 
 
Uffe Hjorth gav et kort tilbageblik fra beslutning om vi skulle have en idrætshal i 
Auning, opførelse af den første hal, svømmehal og hal B, frem til vi nu har vores 
fantastiske center, som rigtig mange har stor glæde af hver eneste dag. 
 
Jeppe Friis orienterede og den meget svære situation AIK er i lige nu, med de 
voldsomme prisstigninger der gennem 2022 har været på el og fortsat vil være, 
også ind i 2023. 
 
Staturs på økonomi er lige nu: 
 
Forventet underskud i 2022    kr. 900.000,00 
Forventet underskud i 2023   kr. 650.000,00 
Forventet underskud i 2023 med solceller  kr. 250.000,00 
 
Det betyder egenkapitalen hurtig bliver spist hvis der ikke sker noget. Desuden 
er der i ovennævnte tal medtaget en stigning på 4% i driftsaftalen med 
Norddjurs Kommune – denne ser alene ud til at blive 2,2%, hvilket øger 
underskuddet med lidt under kr. 100.000. 
 
Det kræver handling hvilket bestyrelse og ledelse i AIK har været i gang  med i 
en periode, hvor der har været og forsat arbejdes med hvilke muligheder der er 
for at forbedre driftsøkonomien. 
 
Der arbejdes med: 
 
Finde besparelser i driften 
Lavet prisforhøjelser 
Forespurgt på genforhandling af driftsaftalen med Norddjurs Kommune, 
nuværende fremskrives med 2,2 % langt under inflationen på små 10% 
Møde med borgmester og kommunaldirektør 
Orientering til lokale politikere, herunder invitation til gå hjem møde 
Mail til borgmester og kommunaldirektør 
Åben brev til pressen 
Undersøge muligheder for at spare på energiforbruget 
Undersøger muligheder for solceller på tag, investering på ca. 3 mio. kr. 
Udskifter ventilationsanlæg i svømmehal der sparer strøm 



Ansøgt om tilskud ved Norddjurs Kommune og Energistyrelsen, der er bevilget 
godt kr. 800.000,00 samlet fra de to. 
Undersøger hvordan AIK kan komme med i Norddjurs Kommunes indkøbsaftale 
på energi. 
Deltager i møde med Norddjurs Kommune om hvilke muligheder der er for at få 
del i puljer der er til dækning af ekstraordinære forhold. 
Arbejder med at få flere nye aktiviteter i vores center, hvor der blandt andet er 
planlagt Loppemarked, 80er fest, BrixMiniCup, Brix Cup, Hans Pilgård. 
Der arbejdes med oprettelse af AIK’s venner, en støtteforening der kan hjælpe 
med driften af vores center. 
 
På mødet kom der forslag fra deltagerne: 
 
Svømmeklubben kan have frivillige/ansatte livredere 
Brugere/lejere kan hjælpe med rengøring 
Få frivillige til at lave forskellige små arrangementer 
Fællesspisning 
Forslag om fritagelse af husleje i 2023 og afvente situationen, den ligger ikke lige 
til højre benet, da der en stor behov for lejeindtægten til vedligeholdelse af 
omklædningsrum og betondæk, samt nyt tag på svømmehallen. Der er behov for 
en stor reserve der kan dække uforudsete forhold, som vi ved kommer. 
Svømmehallen koster i vedligeholdelse. 
Forslag om indsamling/salg af folkeaktier som dengang vi fik svømmehallen i 
gang igen. 
Vi skal lave GRØN hal/svømmehal 
Få del i pulje på 10 mio til klimaskærm 
Arbejde for et tættere samarbejde mellem alle foreninger. 
Arbejde for flest mulige arrangementer foregår i AIK vores center 
Få aktivitetskalender med når svømmeklubben og øvrige afdelinger i AIF sender 
info til deres medlemmer. 
Vi skal kontakte ELRO Fonden og undersøge hvad de kan støtte 
Mogens Laursen laver en gruppe der kan indsamle mailadresser  

 
 
 
 
 


