
Revision af visioner og mål for Auning Borgerforening (AB) 
 
Konkrete opgaver for Borgerforeningen: 

 AB driver Auning bys flagalle og sikrer, at flagalleen videreføres i pæn og 
præsentabel stand. 

 AB driver vandstenen ved Gerstrøms Plads og sikrer, at der er rindende vand 
på stenen og at der er en rimelig vedligeholdelsesstandard.  

 AB skal udpege en erstatning for tørvekonen.  
 
Borgerforeningens øvrige indsatsområder: 
  
Visioner og mål i henhold til vedtægterne: 

 AB skal medvirke for trivsel og udvikling i Auning by og omegn. 

 AB skal medvirke som bindeled mellem offentlige myndigheder og områdets 
beboere, foreninger og erhvervsliv. 

 AB medvirker efter bestyrelsens skøn til løsning af væsentlige opgaver, der 
har betydning for området som sådan eller for større grupper af foreningens 
medlemmer. 

 AB skal medvirke til gavn for Auning-området som et godt bosætnings- og 
erhvervsområde med gode rekreative og kulturelle muligheder. 

 AB kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af 
arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål.   

 
 Borgerforeningen vil leve op til disse visioner og mål ved at understøtte og arbejde 
med følgende indsatsområder: 
- At være med til at udvikle Auning by til en levende, spændende og aktiv 

sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme, der er interessant og 
med kant. 

- At være med til at sikre, at borgerne og besøgende oplever Auning som en 
attraktiv, unik og overraskende handelsby. 

- At være med til at sikre, at bymidten bruges aktivt - både i og udenfor 
butikkernes åbningstid. 

- At være med til at øge attraktionsværdien af Auning for både erhverv, kultur og 
turisme – alt sammen med borgerne i centrum. 

- At være med til at gøre Auning til fremtidens attraktive bosætningsområde. 
- At medvirke i planlægningen for at få udviklet en plan for Auning by.  
- At være med til at fastholde og gerne forny Auning-ånden ved at skabe værdi 

gennem attraktiv og levende kultur, handel, fritidsfaciliteter m.v. 
- At arbejde med øget medborgeransvar og borgerinvolvering. 
- At være med til at få sat aktiviteter i gang, der giver borgerne gode oplevelser. 
- At medvirke til at der tages godt imod nye tilflyttere. 
- At understøtte det konstruktive og gode samarbejde mellem borgerne, andre 

foreninger, de handlende, virksomhederne og kommunen. 
 
 
 
Godkendt på Auning Borgerforenings generalforsamlingen den 26.11.14 


