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Om Auning-Hallens 50 års jubilæumsskrift 
Printversionen udgivet 17. august 2018 af AuningBymuseum.dk  
Denne online-version er siden udvidet med ca. 20 sider. 
 
Udgivelsen er støttet af Sponsorudvalg for AIF 
 
Redigeret af Henning Millard, Auning Bymuseum.dk 
 
Tak til Sønderhald Egnsarkiv, der har været behjælpelig med at 
grave det historiske materiale frem.  
 
En særlig stor tak til Henning Vinther, Palle Hjorth, Finn 
Ellegaard, Margit Møller, Niels Høeg Jensen, Aksel Rasmussen, 
Madeleine Johansen, Bent Brix, Vilhelm Jensen og Inger 
Millard, som alle har læst manuskriptet igennem og på 
forskellig vis bidraget med tilføjelser, rettelser eller forslag til 
indholdet. 
 
Det har ikke været muligt at kreditere fotografier, tegninger og 
avisartikler i det omfang vi gerne ville. Er din ophavsret blevet 
krænket, beder vi om, at du henvender dig til 
AuningBymuseum.dk 
 
Rettelser og tilføjelser 
Finder du fejl eller har du supplerende oplysninger,  
er du velkommen til at kontakte:  
Henning Millard  
Mobil: 4194 4081  
Mail: henningmillard@gmail.com 
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Forord 
Auning-Hallens 50 års jubilæum har givet anledning til at sætte 
fokus på, hvor idrætten er blevet dyrket her i Auning. Vi starter 
før hallernes tid, hvor man spillede bold på bondens mark, og 
frem til det idræts-center vi kender i dag.  

På mange måder har Auning Idrætsforening været i front her på 
Djursland: AIF var den første idrætsforening, der byggede egen 
idrætshal, og AIF var den første idrætsforening, der byggede 
egen svømmehal. 

Drømmen om eget klubhus, idrætshal og svømmehal kom helt 
tilbage i starten af 1960erne. Og ved AIFs 60 års jubilæum i 1964 
kom der gang i planerne om en idrætshal. Dette projekt kunne 
man ikke klare alene. Så et rigtig godt samarbejde blev etableret 
med idrætsforeningerne i Øster Alling og Fausing. Uden deres 
hjælp var Auning-Hallen næppe blevet til noget.  

Resultaterne udeblev absolut ikke: I årene fra 1960 til 1981 fik 
AIF bygget klubhus, idrætshaller, svømmehal og kursuscenter. 

AIF undgik dog heller ikke dramatikken - eller ligefrem 
katastroferne i form af tvangsauktioner, mistet ejerskab og nye 
ejere uden forankring  
i lokalsamfundet. 

I dag kan vi heldigvis glæde os over et idrætscenter, som er i 
fremgang, har en acceptabel økonomi og har dygtige lokale 
kræfter ved roret. 
 
Henning Millard 
Juli 2018 
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Da forsamlingshuset blev bygget 1895, fik man også mulighed for at dyrke gymnastik inden døre. 
Dette foto er fra forsamlingshuset i 1917, hvor der dyrkes gymnastik. 
 

 
Også på Auning Kro er der blevet dyrket gymnastik. Her er nogle gymnastikpiger smuttet over vejen 
til Auning Stations indgangstrappen for at blive fotograferet. 
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Idræt er blevet dyrket flere steder i byen  
Før 1870erne var der næppe behov for fritidsaktiviteter, for dengang var arbejdsdagen fra solen 
stod op til mørkets frembrud, og derefter var der masser af gøremål inden døre. 

Fra omkring 1870erne begyndte man at få tid og lyst til at beskæftige sig med samvær og 
underholdning af forskellig slags i fritiden. Det var først og fremmest ungdommen, der plejede disse 
interesser. 

Således begyndte man i Auning at nyde oplevelsen i naturen, ligesom idræt med især gymnastik og 
boldspil blev populær. Gymnastik foregik fra 1895 i Auning Forsamlingshus, Østergade 7. Et egentlig 
anlæg til boldspil fandtes ikke. Man måtte klare sig med en græsmark, som man kunne låne af 
landmanden. Inden spillet kunne begynde, måtte deltagerne først fjerne dyrenes ekskrementer. 
Der er bl.a. blevet spillet på de marker, hvor Elektromatic, Nørgaard Teknik og Auning Skole er 
blevet bygget. 

 

Dengang boldbanerne lå på Elme Allé, fik spillerne lejlighedsvis lov til at klæde om og bade på 
Auning Kro. I kroens store sal blev der spillet badminton og opvisninger i gymnastik. Da Auning 
Skole fik ny gymnastiksal i 1950 blev badminton flyttet dertil. Og da Auning-Hallen blev taget i brug 
i 1967 blev gymnastik flyttet hertil. 
 

 

 

 

 

 

 

I 1950 fik Auning Skole en helt ny moderne gymnastiksal, som også idrætsforeningen fik glæde af, 
specielt badminton- og gymnastikafdelingen. 
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Øverst et optog med et militærorkester i front på vej til sportspladsen på Elme Allé i 1947.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre ses en hest med jumbe, som i 1948 var hovedgevinst ved et lotteri. Også dette optog er på 
vej til sportspladsen på Elme Allé. 

I 1930 blev det areal på Elme Allé, der hvor Møllehjemmet ligger i dag, erhvervet af det nystiftede 
Auning Anlæg og Idrætsplads. Grunden blev planeret og læbælter plantet, og der blev anlagt baner 
til fodbold og håndbold. Et simpelt træskur uden toilet fungerede som omklædningsrum. 
Lejlighedsvis fik spillerne dog lov til at klæde om og bade på Auning Kro. Kroejer Jens Dahl blev 
senere æresmedlem af AIF. 

I næsten tyve år - fra 1930 til 1949 - blev Auning Anlæg og Idrætsplads meget flittigt benyttet til 
træning, sportsarrangementer og nogle succesfulde byfester. 
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Optoget på vej gennem Kirkegade. 

 

 
Hver forening havde deres egen pyntede vogn i optoget.  
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Nyt stadion i 1949 ved Auning Skole  
Den 21. august 1949 kunne sognerådsformand Ingemann Knudsen overdrage et nyanlagt stadion 
ved Auning Skole på Sdr. Fælledvej til idrætsforeningen. Begivenheden blev bl.a. markeret med et 
optog igennem byen fra den tidligere idrætsplads på Elme Allé til den nye idrætsplads på Sdr. 
Fælledvej. Efter festtaler mm. spillede Aunings bedste fodboldhold mod Skovbakken, og et hold 
gymnaster fra Skovbakken dystede mod et hold fra Randers Freja. 
 
Foruden opvisningsbanen var der en fodboldbane, tre håndboldbaner og en tennisbane. I skolens 
gamle toiletbygning blev der indrettet to omklædningsrum. Der var ikke plads til et særskilt 
omklædningsrum for dommertrioen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrest i optoget mod det nye stadion går fra venstre ”Brand” Robert, Aksel Reimers og 
idrætspræsten Gaarn Larsen. Efter orkesteret og fanerne går alle idrætsfolkene. 
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Her er optoget fra den tidligere sportsplads på Elme Allé nået frem til det nye stadion på Sdr. 
Fælledvej. Stadionet blev overdraget til idrætsforeningen i 1949, men også Auning Skole fik stor 
glæde at af det nye anlæg. 
 

 
Her ses det nye stadion med klubhuset ude til venstre og skolen cirka midt i billedet. Auning-Hallen 
er endnu ikke bygget. (I den trykte version af jubilæumsskriftet er klubhuset placeret forkert). 

 

  

Klubhuset  
på Nyvangsvej 

Skolen 
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Klubhuset på Nyvangsvej 
I 1961 indviede Auning Idrætsforening sit første nybyggede klubhus på Nyvangsvej 13. (Huset står 
der endnu, dog med høj rejsning). 

Klubhuset var på 150 m2 og indeholdt 4 omklædningsrum med bad, stort mødelokale, redskabsrum, 
dommerrum og toiletter.  

Mursten og andre materialer til klubhuset fik AIF fra en toiletbygning, som skulle fjernes på Auning 
Skole. Denne toiletbygning var kun 8 år gammel, men skulle vige pladsen for 9 nye klasseværelser.  

Klubhuset blev vurderet til at ville koste 50.000 kr., men medlemmernes arbejdsindsats og 
forskellige indtægtsgivende arrangementer betød, at klubhuset ikke kom til at koste mere end 
20.000 kr. Man overvejede derfor at sende et lån på 10.000 kr. retur til Dansk Idræts Forbund! 
Idrætsforeningen fik også 5000 kr. fra Tipsmidlerne og ved indvielsen kunne formanden Ejnar 
Thuesen Johansen konstatere at huset var gældfrit. 
 

 
              Klubhuset på Nyvangsvej 13 blev et populært samlingssted i over 15 år. 

 
Optog igennem byen på vej til klubhusindvielsen på Nyvangsvej. 

  

Auning  
Idrætsforenings  

første logo 
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Denne planche fra indvielsen af klubhuset er en gave fra Randers Amtsavis. 
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Idrætsforeningens 60 års jubilæum i 1964 blev bl.a. afholdt i klubhuset på Nyvangsvej. Jubilæet blev 
fejret i en hel uge. I flere festtaler og avisartikler blev det fremhævet, at øverst på ønskesedlen stod 
en sportshal. I 1964 var der 300 medlemmer af idrætsforeningen. De 200 var under 16 år.  

I 1976 afstod AIF klubhuset på Nyvangsvej og sine træningsbaner på stadionet til Sønderhald 
Kommune, mod at AIF fik et moderne klubhus med mere plads i forbindelse med Auning Hallerne. 
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Drømmen om en idrætshal 
Succesen med klubhusbyggeriet i 1960-61 gav mod på at gå videre med også selv at bygge en 
idrætshal.  

AIFs 60-års jubilæum i 1964 blev den ”officielle” start på halprojektet. 

Auning Idrætsforening inviterede fra starten Øster Alling Idrætsforening og Fausing 
Gymnastikforening med i projektet.  

De tre foreninger tog hurtigt fat på at realisere planen med hjælp fra frivillige til både projektering 
og selve byggeriet.  

Idrætshallen blev tegnet af tømrermester Henry Bonnerup, og hurtigt, især med murermester 
Mogens Hansens assistance, blev grunden udgravet og soklen støbt. Men så gik arbejdet i stå, da 
man var i tvivl om hallens størrelse og indretning, og den idealistiske arbejdsform led et knæk. 
Forhandlingerne med Fausing-Auning Sognekommune viste sig også at være mere kompliceret end 
forventet. Og efter en artikel i Aarhuus Stiftstidende i november 1965 kom det til et åbent opgør 
mellem sognerådet og Ejnar Thuesen Johansen. Thuesen trak sig fra hal-projektet og gik også af 
som formand for AIF. Omtalt på side 13.  
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Efter denne konflikt blev der dannet en selvejende institution med repræsentanter fra øvrige 
foreninger, institutioner og sognerådet. Der blev nedsat et repræsentantskab med 25 medlemmer, 
fra hvis midte man udpegede en bestyrelse på fem medlemmer.   

Herefter kom der gang i projektet igen. De første tegninger blev erstattet med nye tegninger af 
daværende kommuneingeniør Høj-Rasmussen, som tilføjede en udvidelse samt kælder 
(beskyttelsesrum). 

Den forventede pris på hallen blev sat til 300.000 kr. En del af pengene skulle komme fra 
husstandsindsamlinger, som de 3 idrætsforeninger arrangerede. Målet var 30.000 kr. Resultatet 
blev 37.500 kr.  

Den Selvejende Institution Auning-Hallen så dagens lys ved en stiftende generalforsamling på 
Auning Kro den 31. maj 1966. 

Erik Nørgaard tog i 1967 initiativ til at holde en festaften på Nørgaard Ost med det formål at skaffe 
midler til opførelsen af halprojektet. 
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Thuesen var idémanden  
og Bytoft førte projektet i mål 
Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen - eller bare Thuesen, som han blev kaldt i det daglige, kom i en 
menneskealder til at sætte sit præg på Auning. Thuesen var som ung en rigtig dygtig fodboldspiller 
og var fast mand på Aunings førstehold. I 1946 etablerede Thuesen Auning Bogtrykkeri - Aunings 
første bogtrykkeri. Han virkede som udgiver, redaktør og producent af Folkebladet Djursland i 25 år 
- fra 1948 til 1973. Thuesen var idrætsleder i omkring 25 år og formand for Auning Idrætsforening 
fra 1946-1952 og igen fra 1962-65. Thuesen var idémand og initiativtager til etablering af klubhuset 
på Nyvangsvej i 1960. Thuesen var også idémand, initiativtager og leder af Auning-Hallens 
byggeudvalg fra 1964 til 1965. I 1979 skrev Thuesen Auning Idrætsforenings 75 års jubilæumsskrift. 
Thuesen blev æresmedlem i Auning Idrætsforening i 1990.  

I 1965 trækker Thuesen sig som formand for Auning Idrætsforening og byggeudvalget. Baggrunden 
er en artikel i Aarhuus Stiftstidende, hvor Thuesen udtaler skuffelse over Fausing-Auning 
Sognekommunes tilgang til etablering af en idrætshal i Auning. 

Denne artikel i Aarhuus Stiftstidende huer ikke sognerådsmedlemmerne. Thuesen prøver at gyde 
olie på de oprørte vande og skriver et brev til sognerådet, hvor han tilbagekalder sine angreb.  

Sagen tages op på et sognerådsmøde. Her bliver der vedtaget en henstilling til Thuesen, om at han 
tilbagekalder sine udtalelser i Aarhuus Stiftstidende.  

Thuesen reagerer med at trække sig som formand for Auning Idrætsforening og byggeudvalget. Det 
bliver derfor formændene for Fausing Gymnastikforening, Øster Alling Idrætsforening og Auning 
Idrætsforening, som i Aarhuus Stiftstidende må bekræfte, at samarbejdet med kommunen fungerer 
upåklageligt. 

Thuesen dør 78 år gammel den 25. marts 1998. 

 

Redaktør Mogens Bytoft, der med familien netop havde bosat sig i byen, blev formand for den 
selvejende institution, der skulle stå for halprojektet, efter at Thuesen havde trukket sig. Det viste 
sig hurtigt at Mogens Bytoft havde det mod, det udsyn og de forhandlingsevner, der skulle til for at 
få halplanerne realiseret.  

I næsten 20 år var Mogens Bytoft med i stort set alt, hvad der rørte sig i Auning. Dels gennem sit 
arbejde som lokalredaktør for Randers Amtsavis i alle årene og dels ved at engagere sig markant i 
byens foreningsliv. Mogens Bytoft gentog ofte: Hallerne er ingens, men alles! 

Mogens Bytoft Ejnar Thuesen Johansen 
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Kun ganske få personer har i så høj grad været med til at præge udviklingen i byen fra 1965 til 1984 
som Mogens Bytoft. 

Bytoft var hjælpsom til det yderste – måske ofte så vidt, at det tærede hårdt på kræfterne. Specielt 
Auning Hallerne fik stor gavn af hans engagement og enorme arbejdsindsats. 

Der stod stor respekt om Bytofts arbejde som pressemand, og mange forretningsforbindelser og 
kilder blev til personlige venskaber. 

Mogens Bytoft havde bolig og redaktion på Østergade 47 i 19 år fra 1965 til 1984. Mogens Bytoft 
stoppede ved Randers Amtsavis i maj 1984. 

Mogens Bytoft bliver i 1982 afløst af lærer Ove Laustsen som bestyrelsesformand for Auning 
Hallerne. 

Efter flere års sygdom dør Mogens Bytoft i 1988, 61 år gammel. 

 

 

 
Halinspektør Brix Pedersen og Mogens Bytoft i kursuscenterets nye sofagruppe i receptionen 1981.  
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Halinspektør Brix Pedersen 
Det første år fungerede Auning-Hallens 
bestyrelse og deres hustruer som 
halinspektørpar mere eller mindre på skift. 
Auning-Hallens første egentlige 
halinspektør var Brix Pedersen. Brix kom 
fra Vivild og virkede som halinspektør i 14 
år fra 1968 til 1982.      

Brix havde en meget stor 
bekendtskabskreds blandt skuespillere, 
musikere og idrætsfolk fra hele landet. 
Hans organisationstalent og 
arrangementstalent var indlysende og blev 
i stor stil omsat i praksis. En perlerække af 
uforglemmelige arrangementer ligger i 
erindringen hos tusinder af mennesker. 

Brix var uddannet bager og mestersvend i Vivild, da Auning-Hallens bestyrelse nærmest 
håndplukkede ham til halinspektørjobbet. Brix blev desuden også formand for AIF Fodbold.                 

Da Brix i 1982 valgte at opsige sin stilling som halinspektør, kom det som et chok for de fleste. Brix 
var højt respekteret for sit driftsleder-skab, sin forhandlingsevne og sit enestående tag i de mange 
unge idrætsfolk, der havde sin gang i idrætscenteret. 

Brix fratrædelse var bl.a. udløst af den vanskelige økonomiske situation, som Auning Hallerne var 
kommet i omkring 1982. 

Brix var i flere situationer ikke enig i de dispositioner, som halbestyrelsen tog. Disse 
uoverensstemmelser førte til at Brix indgav sin afskedsansøgning. Denne bad Brix dog senere om at 
få trukket tilbage. Dette nægtede halbestyrelsen, og Brix blev i stedet indirekte ansat ”på prøve” i 3 
måneder. Dette træk udløste Brix’s endelige opsigelse fra stillingen som halinspektør. 

Den officielle fratrædelse blev den 1. december 1982. Brix og Elonne Kristensen startede dagen 
efter som ejere af Auning Cafeteria. I 1986 etablerede ægteparret Ninna og Brix Pedersen deres 
kendte Brix Kiosk i den tidligere boghandel, Vestergade 9. 

Brix Pedersen var i nogle få uger tilbage som leder af Hal A og svømmehallen i marts 1984. 
 
Da Brix solgte kiosken hjalp han sønnen Jes Brix med at betjene kunderne i Brix Sport. 
Efter Jes Brix død overtog Marius Mollerup Brix Sport. Brix tilbød Marius Mollerup at hjælpe til i 
butikken, men det skulle være på samme betingelser, som da Brix hjalp Jes: Brix ville komme og gå 
som han ville og ville ikke have løn for sin indsats.     

Brix Pedersen dør 1996, 69 år gammel. 
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Arkitektens første forslag til facaden. De viste ovenlysvi 

 

 

Vinduer og indgangspartiet blev erstattet af en anden løsning. 
 

 
Da en drøm blev til virkelighed 
Tre år efter det første spæde skridt kunne en idrætshal af imponerende format tages i brug den 8. 
august 1967. Et år senere, den 8. august 1968 blev Den Selvejende Institution Auning-Hallen officielt 
indviet. Det var den første idrætshal overhovedet på hele Djursland! 

Ifølge Folkebladet for Randers og Omegn fra den 24. august 1967, blev grunden til den 1300 m2 
store hal skænket af Johs. la Cour fra Pindstrup Mosebrug. Niels Høeg Jensen fra Fausing 
Gymnastikforening, som deltog i købsforhandlingerne med Johs. La Cour, fortæller at Auning-Hallen 
betalte 4 kr. pr. m2 for jorden.   

 

 

 

Halprojektet blev en folkesag for specielt idrætsfolk i byerne Fausing Øster Alling og Auning. 



Auning-Hallens 50 års jubilæumsskrift 2018 

22 
 

 
Hal A er ved at tage form 1967. 

 

 
En velfortjent pause i halbyggeriet. Fra venstre ses Søren Stig Andersen, Ejvind Hansen, Laurits 
Pedersen, Aksel Reimers, Jørgen Bjerregård (?), Palle Hjorth (?) og Erik Pedersen. 
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Det indendørs halareal var sat til 22 x 44 meter med plads til en hånd-boldbane eller syv 
badmintonbaner. Ifølge arkitekten ville der være plads til 800 tilskuere. I hallen skulle der være 
omklædningsrum, kantine, køkken og en scene på 6 x 7 meter samt beskyttelsesrum. Auning-Hallen 
kom til at koste 1,1 mio. kr. med inventar. 

Mod forventning krævede leverandøren af spærene til hallen kontant betaling inden leveringen, så 
de tre idrætsforeninger måtte ud og støvsuge alle foreningernes pengekasser. Ifølge Niels Høeg 
Jensen var det Fausing Gymnastikforening, som kunne bidrage med flest kontanter, sådan at 
spærene kunne leveres til tiden.  
 

  

 

 

  

Kælderen var bygget som et beskyttelsesrum, og den blev i en årrække benyttet som en 15-meter 
skydebane. 

På billedet i dette presseklip ses redaktør og formand for byggeudvalget Mogens Bytoft, der byder 
velkommen til deltagerne i Auning-Hallens indvielse den 8. august 1968. 
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I forbindelse med indvielsen af Auning-Hallen var der fest i hele byen. Stjerneskuds-festen blev en 
stor succes bl.a. med borgerbal, fakkeltog og en pigtrådskonkurrence med 12 orkestrer. Vinderen 
blev Door Steps. 
 
 

 
 
Under byggeriet af Auning-Hallen var der overvejelser, om man burde have en dag-restauration i 
stedet for et cafeteria. Forslaget kom ikke igennem på hallens generalforsamling. Formanden 
Mogens Bytoft prøvede at få forslaget igennem på en ekstraordinær generalforsamling, men det 
endte med et almindeligt cafeteria.  
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Auning-Hallen får egen svømmehal 
Allerede da idrætsforeningerne i Auning, Fausing og Øster Alling arbejdede på ideen om en 
idrætshal i 1964, talte man om muligheden for også at bygge en svømmehal. Auning-Hallen blev da 
også placeret sådan, at der var plads til at udvide med en svømmehal mod syd. 

I 1968 blev skitseforslaget til svømmehallen hurtigt taget frem igen. Baggrunden var, at Gl. Estrup 
Sognekommune havde besluttet en større etapevis udvidelse af Auning Skole – bl.a. med en 
kommunal svømmehal til svømmeundervisning af kommunens børn.  

Heldigvis fik Auning-Hallens bestyrelse overbevist kommunen om at svømmehallen burde ligge i 
forbindelse med Auning-Hallen, og at den  
skulle ejes og drives af Den Selvejende Institution Auning-Hallen. 
 

 
 

Den imponerende store og flotte svømmehal i Auning, var den første offentlige svømmehal på hele 
Djursland. 
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Dermed sikrede Auning-Hallen, at man ikke skulle vente i årevis på en kommunal svømmehal, men 
at man kunne komme i gang med byggeriet allerede i 1970. 

Auning-Hallens skitseforslag indeholdt en svømmehal med internationale konkurrencemål, og 
byggeomkostningerne var anslået til  
1 mio. kr. Gl. Estrup Sognekommune gav et tilskud på 100.000 kr., samt et tilsagn om 50.000 kr. 
årligt, for at kommunens børn kunne anvende svømmehallen til svømmeundervisning. Da 
svømmehallen stod færdig havde byggeriet kostet 2,3 mio. kr.! 

Projektet blev udarbejdet af arkitekt Aksel Thomsen, Allingåbro, i samarbejde med ingeniør Peter 
Schmidt, Risskov. Den 26. august 1970 tog man det første spadestik.  

På Auning Idrætsforenings generalforsamling i 1970 opfordrede Mogens Bytoft til, at der blev 
oprettet en svømmeafdeling under AIF. Et år senere var der tilmeldt 480 medlemmer i denne 
svømmeafdeling. 

Grundvandsspejlet gav store udfordringer ved udgravningen af den dybe ende af svømmebassinet. 
Stort set alle grundvandspumper i miles omkreds blev sat ind for at tømme hullet for vand, men det 
var næsten umuligt. En geolog blev tilkaldt for at rådgive. Geologen mente, at man her havde fat i 
en vandåre med direkte adgang fra Kolindsund til Grund Fjord. For at afprøve sin teori, tog han ud 
til Kolindsund og hældte rød farve i vandet. 14 dage efter var der lyserødt vand i udgravningen. 
Denne historie er fortalt af Keld Søgaard Poulsen, søn af murermester Knud Søgaard Poulsen. 

Svømmehallen blev i mere end 16 år et kæmpe aktiv for specielt Auning, men også for hele egnen, 
som flittigt benyttede svømmehallen. Sidst i 1980erne begyndte de tekniske problemer og 
problemer med bassinkaklerne. En renovering var uundgåeligt, men pengene kunne desværre ikke 
skaffes, og svømmehallen blev lukket helt i 1989.  
 

 
Bemærk Jan Hubes skulptur midt i billedet. 
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Bemærk Jan Hubes skulptur i midten af billedet. Skulpturen blev i 1969 skænket af kunstneren Jan 
Hube, der i en årrække boede i Auning. Skulpturen står i dag ved svømmehallens øst gavl. Her er 
den blevet noget ramponeret og godt rusten.  
 
Jan Hube skænkede også 4 andre skulpturer til Auning Hallerne. Se de næste sider. 
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Århus Stiftstidende lørdag den 29. marts 1969 
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Randers Amtsavis den 31. december 1969. 
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Sådan ser Jan Hubes skulptur ud i august 2018. Godt gemt af vejen bag svømmehallen. 
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Jan Hube skænkede også 4 andre skulpturer til Auning Hallerne. På dette billede fra 1977 ses 2 af 
disse. De fire skulpturer blev sidst i 1970’erne flyttet ud på hjørnet af Århusvej og Industrivej. Men 
fjerne igen da der skulle etableres rundkørsel. 
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I 2001 tilbyder murermester Knud Søgaard Poulsen at flytte de 4 skulpturer tilbage til 

idrætscenteret. 
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Indvielsen af svømmehallen 
Den 7. august 1971 stod den første svømmehal på Djursland klar til indvielse i Auning. Billetprisen 
var 2 kr. for børn og 3 kr. for voksne.  
Et 10-turs-kort kostede 25 kr., og et 50-turs-kort kostede kun 80 kr. 

Det første år blev der solgt 80.000 billetter til den offentlige åbningstid i Auning Svømmehal. 
Desuden havde skolerne etableret svømmeundervisning for 250 børn. 

Nøgenbadning? I 1972 spurgte Randers Amtsavis halinspektør Brix Pedersen, om nøgenbadning var 
noget man ville tilbyde i svømmehallen? Brix Pedersen svarede: - Inden for ledelsen har vi da talt 
om denne udvikling, som der er i gang, og det vil ikke være os fremmed at sætte specielle timer af, 
hvis der er behov for det. Det har dog ikke vist 
 

 

  En imponerende svømmehal med internationale konkurrencemål og 1 m og 3 m vippe. Billedet er 
fra et postkort udgivet af P.S. Johnsen i Grenå 1971. 
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sig endnu. Men det kan da godt være, at vi selv foretager et udspil, men en tilskyndelse dertil ville 
vel være rart. 

Fremtidsplaner? – Friluftsbassin? Halinspektør Brix Pedersen blev også spurgt ud om 
fremtidsplanerne: - Jeg ved, at man i bestyrelsen har flere planer. Der er bl.a. tale om anlæg af et 
friluftsbassin. (…) Med den sommer, vi har haft i år, ville et friluftsbassin her ved siden af 
svømmehallen have virket ekstra tillokkende.  

Brix bliver også spurgt, om der er andre fremtidsplaner: - Hallernes bestyrelse har indledt 
forhandlinger om jordkøb af ret betydeligt omfang (20 tønder land), og den jord skal naturligvis 
bruges til noget, men det er vist for tidligt at udtale sig konkret om. 

 

Svømmehallen havde fra starten et stort frivilligt vagtkorps, som ikke mange andre idrætshaller 
kunne præstere. At have et korps af folk fra byen og egnen på godt 30 ægtepar og 10-12 
enkeltpersoner, der tager en vagttørn i omklædningen- og baderummene, er noget, man udefra 
havde stor beundring for. 

Auning Hallernes bestyrelse fik mulighed for at hjemtage et kreditforeningslån til finansieringen af 
svømmehallen, som var langt større end man skulle bruge. Disse penge blev brugt til et jordkøb på 
20 tønder land. Her ville man gerne udvide med et kursuscenter og en ridehal.  

 

 

 

Gunnar Kirk Thøgersen, kendt som vandhunden, skakmesteren, smedemesteren og borgmesteren i 
Sønderhald Kommune tog et hovedspring i fuldt ornat, som vakte stormende jubel. 
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I 1973 var der seriøse forhandlinger med kommunen og Auning Hallernes daværende arkitekt, Keld 
Søgaard Poulsen om et ridehalsprojekt, som dog aldrig blev realiseret, men kursuscenteret blev en 
realitet i 1981. 
 

 
Blomsterdalens udsmykning ved Auning Hallerne i starten af 1970’erne 
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Præmieoverrækkelsen i Auning Dykkerklub 

Redningsøvelse i den dybe ende af svømmehallen. 
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Udbygning med kursuscenter og Hal B 
10 år efter svømmehallens indvielse, og 13 år efter Auning-Hallens indvielse var man i februar 1981 
klar til at indvie et helt nyt kursuscenter og motel med 60 sengepladser og en ny idrætshal.  
Hele udbygningen havde kostet 10-11 mio. kr.  

Den store ambitiøse udvidelse havde været under forberedelse i omkring syv år. Auning Skole var 
taget med på råd, kommunen var taget med på råd, og der blev lavet mange beregninger på 
projektet, primært på hvordan udvidelsen ville komme til at påvirke de tilskud, som kommunen 
skulle yde. Forventningerne om placeringen af en skole nummer to og et kommende 
amtsgymnasium i umiddelbar nærhed af skolen og hallerne spillede en ikke uvæsentlig rolle i 
beslutningen.   
 
Man anslog i 1981, at der ville komme ca. 18.000 overnatninger på årsbasis i kursuscenteret. Hvert 
værelse havde bad og toilet.  
 
Ved indvielsen var kursuscenteret booket 62%. Bl.a. havde en del udenlandske fodbold- og 
håndboldspillere booket sig ind, så man forventede en væsentlig indtjening i udenlandsk valuta.  
 

Halbestyrelsen er her fotograferet i den nye idrætshal med badmintonaktivitet i baggrunden. Det er 
halbestyrelsens formand på fløjen, Mogens Bytoft, og derefter ses i øvrigt fra venstre repræsen-
tantskabets formand Ove Laustsen, halinspektør Brix Pedersen, Jens Arne Jepsen Nielsen, næst-
formand Sigfred Sørensen, Nicolaj Brøsted, Kjeld Sørensen, forretningsfører Aksel Rasmussen og  
Ove Gindesgård. 
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Den nødvendige risikovillige kapital blev stillet til rådighed af Dansk Investerings Fond igennem 
DIFCO XI, som var et nyoprettet selskab. Vurderingen var dengang, at DIFCO’s investering var et 
guldrandet papir. Lånet skulle tilbagebetales via en lejeafgift på 900.000 kr. årligt.  

Murerarbejdet blev udført af Firkløveret fra Auning, der bestod af murermestrene Hans-Ulrik 
Jensen, Mogens Hansen, Kaj Johansen og Poul A. Jensen. 
 

 
 

Brix ved den kommende Hal B, der blev opført i 1980. Auning Hallerne kom i 1984 til at hedde Auning 
Centeret 
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Model af det nye kursuscenter og Hal B tegnet ind på et luftfoto. Pris: 10-11 mio. som skulle 
afdrages med 900.000 kr. årligt til DIFCO. Dette krævede omkring 18.000 overnatninger på årsbasis 
i kursuscenteret. Ingen let opgave skulle det vise sig! 

 

 

 
Efter mange års forberedelser blev første spadestik taget den 29. maj 1980. Det nye halbyggeri 
omfattede idrætshal nummer 2, motel med 60 værelser og et kursuscenter. 
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Det sorteste kapitel i hallernes historie 
Etablering af et kursuscenter og en hal mere til i alt 10-11 mio. i 1981, viste sig at være en alt for 
stor mundfuld og fik katastrofale følger for idrætsforeningen og for Auning Hallernes 
selvstændighed.  

Set i bakspejlet startede nedturen med at Auning Hallernes regnskab for 1980/81 udviste et 
underskud på lidt over 200.000 kr. I perioden 1980 til 1982 udviklede lønomkostningerne sig 
desuden med mere end 50%, og idrætscenteret var på vej til at blive en af byens største 
arbejdspladser med 20 ansatte.  

I 1981 kom der en ny hal i Assentoft. Så i hele Sønderhald Kommune var der nu i alt 6 haller og 1 
svømmehal. Kommunen havde bl.a. derfor store økonomiske problemer og kunne ikke yde yderlige 
støtte til Auning Hallerne. Kommunen så sig endda nødsaget til at ændre refusionsbeløbet, hvorved 
foreningernes betaling steg fra 50 til 70 kr. pr. haltime.  

Auning Hallerne må sælge sine jordbesiddelser på 20 tønder land syd for svømmehallen til 
kommunen og fik derved 1,25 mio. i kassen.  

  
Udvidelse med kursuscenter, motel og Hal B havde været under forberedelse i syv år. 
 

 

I februar 1981 blev idrætscenteret indviet med et 
helt nyt kursuscenter med 60 sengepladser og en 
ny idrætshal – den vi i dag kende som Hal B. Prisen 
for denne udvidelse var 10-11 millioner, som blev 
stillet til rådighed af DIFCO.  

For at skaffe kunder til det der nu hed Auning 
Hallernes Idræts- og Kursuscenter blev der udsendt 
en salgsbrochure (se side 49) og fremstillet en 
reklamefilm med Gunner NU Hansen som speaker.  

Dette salgsarbejde var dog ikke nok til at skabe en 
fornuftig drift af kursuscenteret. Allerede i 1982 gik 
kursuscenteret i betalingsstandsning. Dette fik 
katastrofale konsekvenser for Auning 
Idrætsforening. 
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Jorden var købt af Johs. la Cour fra Pindstrup Mosebrug for 200.000 kr. i 1971. Jordsalget var dog 
ikke nok til at undgå en betalingsstandsning.  

Manglende udlejning af kursuscenteret og udgifter til storhotel-køkkenet belastede hallernes 
økonomi betragteligt. I august 1982 mangler Auning Hallerne 3 mio. kr. for at komme i økonomisk 
balance. Likviditetsvanskeligheder truede samtidig med at udløse en betalingsstandsning. 

Flere opkøbere kommer på banen. Bl.a. Tvind Skolerne, Dansk Flygtningehjælp og sågar Sønderhald 
Kommune, som så en mulighed for at få lokaliteter til et nyt rådhus med langt mere plads. Også 
Randers Amts Gymnastik og Ungdomsforeninger (RAGU) kommer på banen. 
 

 

          Randers Amtsavis 17. august 1982. Salget til RAGU blev dog ikke til noget. 
 
 
Auning Hallernes bestyrelse satsede på et salg til RAGU, da RAGU formodentlig ville anvende 
hallerne til det formål, som hallerne var bygget til. Redaktør Mogens Bytoft udtrykker det sådan: 
”En konkurs er undgået på klogelig vis”. Men selvom to ekstraordinære generalforsamlinger i 
Auning Hallerne og i RAGU havde godkendt salget til RAGU i 1982, var der store vanskeligheder 
med at få handelsaftalen på plads. Auning Hallernes advokat mente bl.a. at bestyrelsesmed-
lemmerne risikerede personligt ansvarspådragelse. Og DIFCO XI havde ikke til sinde at eftergive et 
tilgodehavende på 160.000 kr. eller sælge deres pantebreve på 2 mio. i kursuscenteret til RAGU. 
Salget til RAGU løb derfor ud i sandet og blev aldrig til noget.     

I 1983 er der igen økonomiske problemer, og Sønderhald Kommune accepterer at betale 250.000 
kr. mere i leje af hallerne i 1984. Samtidig stilles en lånegaranti på 600.000 kr. til rådighed, sådan at 
Auning Hallerne kunne optage et lån på 600.000 kr. Derved blev en truende tvangsauktion afværget 
i sidste øjeblik. Kommunalbestyrelsen understregede, at Auning Hallerne under ingen 
omstændigheder kunne forvente ekstraordinær hjælp fra kommunen i 1984.  
DIFCO, der stod som ejer af kursuscenteret og Hal B, opsiger i slutningen af 1983 lejemålet med 
Auning Hallerne. 

Auning Hallerne forsøger at få lavet en ny lejeaftale med lavere ydelse til DIFCO. Dette var DIFCO 
ikke indstillet på. Kommunen forsøger så at købe DIFCO’s andel, men dette var DIFCO heller ikke 
indstillet på! 

18. januar 1984 var Auning Hallerne igen truet af fallit pga. forfaldne gældsposter. Desuden var der 
et driftsunderskud på godt 1 mio. i 1983-regnskabet, samt et budget for 1984, der opererede med 
et driftsunderskud på ca. 600.000 kr.  
Kreditforeningen Danmark, som var panthaver i bygningerne, havde indgivet tvangsauktions-
begæring mod Auning Hallerne pga. manglende betaling. Der var dog indbygget en afværgefrist til 
den 20. januar 1984.  
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Det lykkes ikke at afværge Kreditforeningen Danmarks 
begæring om tvangsauktion mod Auning Hallerne, fordi 
Sønderhald Kommune ikke endnu engang vil træde til 
med flere penge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den indgives den 20. januar 1984. Tvangsauktionen fik 
ikke umiddelbar indflydelse på hallernes drift, da der 
ikke var tale om en konkurs.  

1. marts 1984 bliver personalet dog tvunget til at gå 
hjem, hvis ikke de vil miste deres løntilgodehavende på 
200.000 kr. i Lønmodtagernes Garantifond. 

Auning Idrætsforening må de næste 5 år - fra 1984 til 
1989 - affinde sig med at være lejer i det idrætscenter, 
som idrætsforeningen selv har brugt 17 år på at 
etablere.  

Årene 1984 til 1989 er præget af skiftende ejere med 
vilde planer, men uden erfaring i haldrift og uden 
forankring i byens idrætsliv. 

I ugen op til tvangsauktionen på Hal A og svømmehallen 
bliver der gættet på 4 mulige købere:  

1. DIFCO, der bl.a. havde et pantebrev på 2 mio. i 
Auning Hallerne 
2. Sønderhald Kommunen, der havde pant for 1,5 mio.  
3. En ny selvejende institution, stiftet af Auning 
Idrætsforening 
4. En dark horse, f.eks. Tvind Skolerne 

Pga. tvangsauktionen trådte halbestyrelsen tilbage og 
fungerede herefter som en slags afviklingsudvalg.  

Kreditforeningen Danmark indgik en midlertidig aftale 
med Auning Idrætsforening om at drive Hal A og 
svømmehallen. AIF ansætter den tidligere halinspektør 
Brix Pedersen som leder af halfunktionerne i ugerne 
frem til tvangsauktionen.  
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Ved tvangsauktionen den 28. marts 1984 blev det DIFCO XI, som var ejet af Dansk Investeringsfond, 
som købte Hal A og svømmehallen, men ikke den jord bygningerne står på. Denne jord tilhørte 
stadig Auning Hallerne, men skattevæsenet tog hurtigt efter tvangsauktionen pant i Auning 
Hallernes jord. Herefter begærede Den Selvejende Institution Auning Hallerne sig selv for konkurs. 
DIFCO købte efter-følgende jorden af konkursboet. 

Boets bestyrer, advokat Lars Meilvang, udtaler, at der næppe ville blive penge til Auning Hallernes 
omkring 70 simple kreditorer. Efter boet var opgjort blev Den Selvejende Institution Auning Hallerne 
opløst. 

Efter DIFCO’s køb af Hal A og svømmehallen i marts 1984 stiftes et nyt aktieselskab under navnet 
Auning Centret. DIFCO ansætter Arne Christensen som direktør, der bl.a. lægger ud med et forsøg 
med dinér transportable. 
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I starten af 1986 undersøger idrætsforeningen muligheden for at bygge et helt nyt klubhus uden for 
idrætscenteret. Det sker bl.a. fordi Auning Centret har sat huslejen op for idrætsforeningens leje af 
klublokale. Det manglende samarbejde med idrætscenterets skiftende ejere spiller også ind i 
beslutningen om at bygge nyt klubhus på 370 kvadratmeter. Der bliver udarbejdet tegninger og 
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indsamlet penge til byggeriet. En ansøgning om støtte og byggetilladelse bliver sendt til kommunen. 
Klubhus var planlagt til at indeholde omklædningsrum, cafeteria, mødelokaler, køkken og toiletter. 
Planerne føres dog aldrig ud i livet. 

August 1987 havde DIFCO en køber af hele idrætscenteret på hånden. Køberen havde dog et krav 
om at Hal B kunne indrettes til detail-handel. AIF protesterer kraftigt, og kommunalbestyrelsen går 
da heller ikke med til at ændre lokalplanen, sådan at sportshallen ikke længere skal fungere som 
sportshal, men som butik. 

DIFCO har ikke succes med at drive Auning Centret, og efter flere år med underskud sælger DIFCO 
idrætscenteret for 15 mio. til Marwis-koncernen fra Herning. Anette Klausen ansættes som ny leder 
af Auning Centret fra 1. december 1987. 

Marwis-koncernen har ingen erfaring med at drive et idrætscenter eller bare noget der ligner. 

Mogens Wisti Kiilerich, der står bag Marwis, har været sat i forbindelse med alvorlig økonomisk 
kriminalitet. I 1997 blev han idømt to års betinget fængsel for sin deltagelse i en svindelsag, hvor 
Toldvæsnet  
 

  

Difko, stiftet af Dansk Investerings-
fond af 1. juli 1976, en selvejende 
institution, der skaffer investerings-
kapital til dansk erhvervsliv, bl.a. 
gennem salg af anparter.  
 
Aktiviteterne blev samlet i komman-
ditselskaber, hvorfra der i midten af 
1990'erne var udbudt mere end 75 
samlede aktiviteter til en værdi af 
over 18 mia. kr., bl.a. Rosengård-
centret i Odense, Mols-Linien og 
Vognmandsruten.  
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blev snydt for et flercifret millionbeløb. Mogens Wisti Kiilerich havde været makker med de 
berømte Jydebrødre, hvis oppustede handler tog livet af både Bornholmerbanken og Århus 
Discontobank, og tvang Midtbank i Herning ud i en eksistenskrise. 

Jydekompagniet truer Auning Centret, skriver Randers Amtsavis den 25. januar 1988. 
Jydekompagniets 3 ejere er fængslet, og Jyde-kompagniet er gået konkurs. Marwis-koncernen er 
også konkursramt og menes at skylde Jydekompagniet omkring 40 mio.  
 
AIF gav ejerselskabet Marwis et købstilbud på 5 mio. kr., men dette blev afslået af Marwis. 
Skolerne, idrætsforeningen og kommunen havde meget svært ved at komme i kontakt med 
Annette Klausen, som var den daglige leder af Auning Centret. I foråret 1988 lukker Auning Centret 
helt ned. 

Kreditforeningen Danmark, som var panthaver i bygningerne, sætter i august 1988 centeret under 
administration og begærer tvangsauktion mod Marwis-koncernen. En uge inden tvangsauktionen 
går 3 erhvervs-folk ind og overtager Marwis aktiekapital for 15 mio. og overtager samtidig centerets 
gæld.  

De 3 nye ejere er entreprenør Jørn Simonsen, Risskov, virksomheds-konsulent Preben Aagaard, 
København og ejendomsmægler Peter Roed, Helsingør. Den daglige leder blev Henrik Simonsen – 
svigersøn til Jørn Simonsen. Han erstattes dog hurtigt af Jes Roed, der er en bror til en af ejerne. 
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Et forsøg på at få flere til at benytte Auning Centeret sidst i 1980’erne.  
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De nye ejere opretter aktieselskabet Auning Sportscenter A/S og indgår inden genåbningen nye 
lejeaftaler med AIF og Sønderhald Kommune. 

I august bekendtgøres det med et håndskrevet opslag i hoveddøren, at hallerne åbner den 23. 
august 1988 og svømmehallen senest en uge efter. 

Auning Sportscenter A/S bliver ingen succes. Ejerne giver svømmehallen skylden. Energiforbruget er 
enormt. Teknikken er efter 18 års drift nedslidt. Ejerne har forgæves forhandlet med kommunen 
om en økonomisk håndsrækning til svømmehallen. Efter et halvt år med de tre nye ejere gik det 
galt igen, og Kreditforeningen Danmark indgiver tvangsautionsbegæring.  

1. marts 1989 holdes to samtidige tvangsauktioner: En over Hal A og svømmehallen og en anden 
over Hal B og kursuscenteret. Under tvangsauktionen dukker der bl.a. en ukendt forpagtningsaftale 
op, og helt ukendte konstruktioner mellem ejerne åbenbarer sig. Der kom ingen løsning, og en ny 
tvangsauktion blev berammet til den 5. april 1989.  

Da Jes Roed, som ejerne havde indsat som ny bestyrer af Auning Sportscenter, ikke havde 
næringsbrev og spiritusbevilling, lukkede landbetjent Søren Dyrskjøt for udskænkning og udlejning 
af værelser i marts 1989. 

Auning Varmeværk lukkede for varmen i hele Auning Sportscenter pga. manglende betaling. 
Skolernes svømmeundervisning måtte aflyses, og Svømmeafdelingen var truet og måtte betale 
kontingent tilbage. Badminton og håndbold måtte spille i kolde haller, og fodboldspillerne kunne 
ikke få et varmt bad efter kampen. 

Det ender med tvangsauktion, og Kreditforeningen Danmark sætter forpagteren på porten på 
grund af misligholdelse af indgåede aftaler og beder igen Auning Idrætsforening, om de vil drive 
hallen, indtil der er en afklaring. Laurits Pedersen fik tjansen med at passe hallen, sådan at skole og 
idrætsforening kunne fortsætte deres aktiviteter. Og AIF Fonden blev stiftet som midlertidigt 
driftsselskab. Det var en god aftale, hvor AIF Fonden fik indtægterne, mens de faste udgifter stadig 
betaltes af Kreditforeningen. Så her tjentes en formue på 450.000 kr., der senere blev brugt til at 
købe aktier i Auning Svømmehal A/S. 

Kreditforeningen ville sælge til Sønderhald kommune, der ikke ville købe til en udbudt pris på 8 mio. 
AIF's hovedkasserer Henning Vinther satte sig så sammen med Niels Møgelvang og udarbejdede et 
budget. De beregnede, at der skulle ske forbedringer for 1 mio., så idrætsforeningen kunne max 
betale 3 mio. for Hal A og svømmehallen. 

De fik Sønderhald Kommune med på at ville bidrage med tilskud på 1 mio., hvis AIF kunne få en 
købsaftale på 3 mio. med Kreditforeningen. Efter lidt betænkningstid gik Kreditforeningen med på 
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aftalen, og Hal A og svømmehallen var så igen på lokale hænder. I den forbindelse oprettede man 
så AIF Hallernes Fond som ejer og driftsselskab. 

Ejerne af Auning Sportscenter fik i foråret 1989 Teknologisk Institut og en lokal håndværker til at 
udarbejde en rapport om svømmehallens tilstand. Rapporten konkluderede, at svømmehallen efter 
18 års drift var slidt ned og kun en totalrenovering af såvel bassinerne og de tekniske installationer, 
ville kunne nedbringe det kolossale energiforbrug og sikre ordentlige forhold, samt en 
ibrugtagningstilladelse fra myndighedernes side. En sådan totalrenovering skønnes at ville koste 2,5 
mio. kr.  

Tvangsauktionen den 5. april 1989 blev lidt af en farce. Ejernes advokat udeblev og havde i stedet 
sendt en ”fuldmægtig” for et nyt selskab, der endnu ikke var registreret. Da der ikke var andre 
købere blev det Kreditforeningen Danmark, som købte hele idrætscenteret for 5,7 mio.  

At Kreditforeningen Danmark fra april 1989 var eneejer af hele idrætscenteret, blev af både AIF og 
Sønderhald Kommune opfattet som meget positivt. Man var godt træt af alt for mange 
lykkeriddere. Kreditforeningen Danmark ville nu se sig om efter købere, da de ikke selv ønskede at 
drive idrætscenteret eller kursuscenteret. 
 

            Kim Dalbøge og Johs. Abildtrup fra AGF Sports- og Kursuscenter 1990. 
 
 

                      

AGF Sports- og Kursuscenter blev lanceret som et samlingssted for foldboldtalenter, som 
sideløbende kunne tage en 3-årig uddannelse, der kunne føre til en højere handelseksamen. 

Uddannelsen skulle Århus Købmandsskole stå for. 



Auning-Hallens 50 års jubilæumsskrift 2018 

52 
 

     
                                  Kursuscenteret har skiftet navn nogle gange i de turbulente år. 
 

I starten af september 1989 bliver idrætscenteret splittet op i to dele. Kreditforeningen Danmark 
giver Auning Idrætsforening mulighed for at købe klublokalet, cafeen, Hal A og svømmehallen. I 
løbet af september 1989 køber Den Selvejende Institution AIF-Hallerne Hal A og svømmehallen af 
Kreditforeningen Danmark. Derved er det igen lokale idrætsfolk, som bestemmer over det gamle 
halkompleks. Der forestår herefter en større renovering. - Muligheden for at åbne svømmehallen 
igen, skal undersøges grundigt, udtaler Palle Hjorth, formand for AIF (1986-1991). 

Kreditforeningen Danmark sælger kursuscenteret med Hal B til AGF med overtagelse den 1. januar 
1990. Denne del får navnet AGF Sports- og Kursuscenter. Her bliver Kim Dalbøge den daglige leder. 
Efter 2 måneder opsiger han sin stilling, og afløses af Claus Bøstrup fra Uggelhuse. 

AGF havde planer om at lave en fodboldtalentskole, hvor eleverne samtidig havde mulighed for en 
3-årig uddannelse. Dette skulle ske i samarbejde med Århus Købmandsskole. Der blev også talt om 
en målmandsskole og et træningscenter for al dansk idræt. 
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I Sommerfestavisen fra 1992 tilbyder Auning Sport- & Kursuscenter sig med bl.a. ferielejligheder.  
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                                                                 AIFs indbydelse til reception i 1989 

 
Auning Varmeværk taber 90.000 kr. på Auning Sportscenter i regnskabsåret 1988-89. Havde 

fjernvarmeværket ikke haft disse tab, kunne fjernvarmepriserne være sænket med et par hundrede 
kroner pr. husstand. 

AIF-Hallerne ansætter den 1. januar 1990 Bent Bergsten som halinspektør for Hal A og 
Svømmehallen. Det bliver hans opgave at få sat skik på AIF-Hallerne. Han håber på genåbning af 
svømmehallen og samarbejde med AGF Sports- og Kursuscenter. 

Fitnesscenteret Studie 90 flytter fra Kirkevej 14 til AIF-Hallerne i sommeren 1990.          

Omkring 1. oktober 1990 forlader Johs. Abildtrup sin bestyrelses-formandspost i AGF, men han 
bevarer ejerskabet af AGF Sports- og Kursuscenter, fordi AGF Sports- og Kursuscenter formelt er 
ejet af AGF Invest, som igen er fuldt underlagt Dansk Automobil Børs (DAB), der er ejet af Johs. 
Abildtrup. Han får lov at køre videre under navnet AGF Sports- og Kursuscenter. Nogle måneder 
senere ændres navnet dog til Auning Sports- og Kursuscenter, og DAB-koncernen står nu som ejer 
af kursuscenteret og Hal B. 

1. oktober 1992 må Sønderhald Kommune igen hjælpe AIF-Hallerne over problemer med 
likviditeten. Det sker ved at få udbetalt bloktilskuddet for første kvartal i 1993, allerede den 1. 
oktober 1992. 
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Den 1. september 1992 bliver Auning Sports- og Kursuscenter indrettet til et Røde Kors 
flygtningecenter med omkring 100 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. De planlagte aktiviteter i 
Auning Sports- og Kursuscenter bliver flyttet til andre idrætscentre på Djursland. Røde Kors og 
Direktoratet for Udlændinge lejer kursuscenteret for halvandet år. Lejemålet forlænges flere gange. 

I oktober 1997 køber Sønderhald Kommune Hal B og kursuscenteret af DAB-koncernen. Herefter 
opsiges lejeaftalen med Røde Kors, og de tilbageværende flygtninge indlogeres på andre 
flygtningecentre. Kursuscenteret indrettes til SFO for 200 børn mellem 5 og 10 år. Sønderhald 
Kommune sælger Hal B til AIF-Hallerne for en dansk krone. Kommunen giver desuden Hal B en 
driftsbevilling og penge til renoveringsomkostninger på næsten 700.000 kr.  
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Svømmehallen uden vand i 12 år  
I løbet af 1988 bliver svømmehallen lukket flere gange af Levnedsmiddelkontrollen på grund af 
manglende rengøring og et alt for højt indhold af colibakterier i vandet. Svømmehallens tekniske 
installationer var efter 18 års drift nedslidt og energiforbruget var enormt. 

Auning Varmeværk havde lukket for varmen i hele Auning Centret pga. manglende betaling. 
Skolernes svømmeundervisning må aflyses, og svømmeafdelingen er truet og må betale kontingent 
tilbage til medlemmerne. Kun en totalrenovering af hele svømmehallen vil kunne nedbringe det 
kolossale energiforbrug og sikre ordentlige forhold, samt en ibrugtagningstilladelse fra 
myndighedernes side. 

Den 27. februar 1989 lukker Svømmehallen helt og står uden vand de næste 12 år.  
 
 

 
                           AIF Hallerne ansatte Bent Bergsten som halinspektør i januar 1990.  
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Parallelt med problemerne med svømmehallen, forsøger en byggematador fra Ålborg i 1987 at 
etablere et helt nyt vandland umiddelbart syd for idrætscenteret. Vandlandet var planlagt til 8000 
m2 og havde en forventning om 1500 betalende gæster dagligt. I forbindelse med vandlandet skulle 
der være kongresfaciliteter med 200 værelser i 3 etager. Samlet pris: 150 mio. 
 

 

 
Kommunen er begejstret, Handelsudvalget er begejstret og idrætsforeningen er begejstret. 
Beboerne på Stadion Allé klager. Og borgmesteren i Midtdjurs Kommune er sur, her har man 
nemlig planer om et endnu større vandland i støbeskeen. Det skulle ligge tæt op ad Djurs 
Sommerland. Som bekendt blev ingen af de to projekterede vandlande til noget. 
 

      
 

 
                            Store avisoverskrifter om de vilde vandlandsplaner i 1987. 
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Jens Veje: - Det er min hal! 
Efter nogle turbulente år i Auning Hallerne skete der 
en efterårsaften 1990 noget som vendte op og ned, 
ikke bare på hallerne, men også på Jens Veje’s liv. Jens 
havde i mange år kørt som den glade ismand på 
Djursland, et job man tænkte han aldrig ville slippe. 
Det var efter Jens’ udsagn heller ikke meningen. Men 
man har jo et standpunkt til man tager et nyt!  

Bestyrelsen i hallen havde haft møde med den 
fungerende halbestyrer og var blevet enige om, at 

denne skulle stoppe med dags dato. Det gjorde at man pludselig stod uden halinspektør, men 
bestyrelsen havde kig på ismanden Jens Veje, som kunne være et godt bud på en kommende 
halinspektør. Bestyrelsen indkaldte med meget kort varsel Jens til et møde, og nu stod Jens i et 
stort dilemma.  

På dagen, hvor Jens` ældste søn fyldte 18 og havde fået kørekort, ringede Lars Martinussen fra 
bestyrelsen til Jens og spurgte ind til muligheden for et hurtigt møde nu og her. Huset var fyldt med 
gæster, men Jens sagde til familien, at han var nødt til lige at smutte i hallen, men at han kunne 
garantere to ting: At han var tilbage om en time, og endnu vigtigere, at halinspektør skulle han ikke 
være. Jens kom hjem tre timer senere med to store nøglebundter, et i hver hånd. Jens’ hustru Lene 
spurgte ind til nøglerne, og Jens svarede kort - Jeg er blevet halinspektør, og nu går jeg i seng, jeg 
skal møde i morgen tidlig. 

Næste morgen fulgtes Jens og Lene over i hallen, Jens med to nøglebundter, som han simpelt ikke 
anede hvor skulle bruges. Heldigvis blev Jens mødt af Laurits Pedersen, som var en fantastisk hjælp, 
både for Jens, men også for Auning Idrætsforeningen generelt.  

Det blev en ny tid i hallerne med Jens ved roret. Godt hjulpet af Lene og drengene fik Jens styr på 
hallerne, og der blev først og fremmest ro på efter mange turbulente år. Jens fandt hurtigt sin rolle 
og blev indbegrebet af det mange i dag kalder en ”halinspektør”. Altid var Jens i hallen, dog ikke lige 
når han tog sin middagssøvn. Jens mødte tidligt og var tit i hallen til der skulle lukkes kl. 22. Når der 
var fest, blev det gerne noget senere. Arrangementer var nemlig noget af det, Jens var dygtig til at 
stable på benene.  

Jens var en stor del af de store sommerfester, hvor der var aktivitet hele ugen og som regel også 
spisning for 500 mennesker både lørdag og søndag i hallen. De store handicapstævner og 
lørdagsfesterne med kendte kunstnere, som Jens også trak til hallerne, bød også på mange timer i 
hallen. Jens’ hjertebarn var Brix Cup. Jens blev en naturlig del af bestyrelsen og lagde mange timer i 
arbejdet, ligesom han også gav en hånd med i AIF Fodbold.  

Jens var kendt for sin store humor, og sætningen - ”Det er min hal” var selvfølgelig en morsom 
bemærkning, men bestemt også sådan man oplevede Jens. Alt for hallen, om end det kostede nogle 
timer på familiefronten. Heldigvis blev Jens altid bakket op af Lene, drengene og frivillige hjælpere 
fra familie, venner og bekendte i Jens’ store netværk.  

I 2001 fik Jens en slags ”kompagnon” i Michael Hyrum, som blev daglig leder af den ”nye” 
svømmehal. Et umage par vil mange sikkert sige, men sådan var det ikke. I tanker og handling var 
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Michael nok drømmeren og igangsætteren, mens Jens mere var manden med begge ben på jorden, 
selvfølgelig set i forhold til sin erfaring med hallerne.  
1. marts 2007 gik Jens, sammen med sin hustru Lene på pension, og Michael blev centerleder for 
både haller og svømmehal.  

Jens skulle nu nyde sit otium, og samtidig være sparringspartner for Michael. Desværre nåede Jens 
ikke at opleve hallerne, som de står i dag, da han en sommeraften i august 2007 døde i hjemmet. 
Den dag i dag er der stadig mange som siger - Nej, da Jens var halinspektør, da var der styr på 
tingene.  
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Michael Hyrum fra bademester til centerleder 
Michael, som oprindeligt stammer fra Pindstrup, vendte tilbage til barndomsegnen og blev 
daglig leder af Auning Svømme & Helsecenter i 2001. Et rigtigt godt valg. Ikke nok med at 
Michael var motiveret og engageret, han brugte også al sin tid i svømmehallen, stort set fra 
morgen til aften, og godt hjulpet af Elin.  

Da parret på det tidspunkt ikke boede i Auning, valgte de ofte at overnatte på en madras i 
omklædningsrummet. Dels fordi de gjorde rent til langt ud på aftenen og skulle tidligt op, 
men også fordi der pga. det tekniske, der følger med sådan en svømmehal, ofte skulle 
holdes øje med pumper, alarmer mm. Det var hårdt, men med hårdt arbejde lykkes tingene 
jo ofte, og det må man sige de gjorde i svømmehallen.  

Helt naturligt, da Jens Veje overvejede sin pension, blev Michael kørt i stilling som 
centerleder for et samlet center. Da Jens valgte at stoppe 1. marts 2007, blev Michael ny 
centerleder. Nu blev det ikke bare Michael’s hverdag, nej hele familien gav et nap med. Elin 
og svigermor Ingrid knoklede i centeret, så snart der var brug for hjælp.  

Ideerne var mange, og nytænkning var nøgleordet. Der var dog én ting som var vigtig for 
Michael og hans familie, nemlig at Auning Svømme & Helsecenter skulle være et rart sted 
at komme.  

 
Da Jens Veje overvejede sin pension, blev Michael Hyrum kørt i stilling som centerleder. 
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Michael fortsatte Jens’ arbejde med arrangementer, og ”arvede” en del af disse: Fester, 
sportsarrangementer og Brix Cup, ligesom Michael selv stod for nye arrangementer.  

Desværre gik tingene skævt i vinteren 2008. Bestyrelsen var ikke enig i de dispositioner 
Michael foretog, han blev derfor tilbudt sit tidligere job som daglig leder af svømmehallen, 
hvilket han takkede bestemt nej til. Michael fratrådte endeligt i januar 2009. 

På trods af sin forholdsvis korte tid som centerleder, har Michael og hans familie sat nogle 
store aftryk i centeret. Mange af de tanker og visioner Michael havde, blev under hans 
ledelse ikke alle ført ud i livet, men mange af de ting der i dag foregår i centeret, er helt på 
linje med Michaels ideer. Det Michael huskes for som centerleder er netop iderigdom, 
visioner, energi og ikke mindst et arbejdsraseri fra tidlig morgen til sen aften. Ingen kunne 
følge med Michael, om end man gerne ville.  
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Svømmehallen får nyt liv i 2001 
I de 12 år, svømmehallen stod uden vand, havde der været flere 
forsøg på at få svømmehallen genåbnet, men alle forsøgene 
strandede af forskellige årsager, især fordi de var for dyre. I 1997 
kom en ny arbejdsgruppe med et realistisk projekt. 
Ankerpersonerne i denne gruppe var Bent Brix og Henning 
Vinther. Ideen var at ombygge svømmehallen og satse på en 
familiesvømmehal og droppe bassinet med internationale 
konkurrencemål. Dermed kunne svømmehallen etableres langt 
billigere end det ellers ville have kostet at renovere den. Det 
skitserede projekt blev beregnet til 8 mio., som arbejdsgruppen 
havde en plan for at skaffe. 

Man sendte spørgeskemaer ud til foreninger, institutioner og 
erhvervsvirksomheder med det mål at sikre opbakning og 
brugere til svømmehallen. Og et vigtigt led var salg af Folkeaktier 
á 5.000 kr., så flest mulige kunne få ejerskab til svømmehallen. 
Der blev tegnet for 3 mio. kr. aktier. De store beløb blev tegnet 
af Hans-Ulrik Jensen, Sparekassen Djursland og AIF Fonden. Også 
Datagraf, Brix Grafisk, 3F, Lions, La Cour Fonden, AIF, 
Sponsorforeningen, Handelsforeningen og Fausing 
Gymnastikforening tegnede store beløb. Omkring 200 
enkeltpersoner købte også aktier. 

De sidste 5 mio. blev skaffet som lån, med 2,5 mio. hos Lokale- 
og Anlægsfonden, 1,5 mio. i Vivild og Omegns Sparekasse og 1 
mio. hos Sønderhald Kommune. 

Kolossalt meget arbejde blev lagt i at få tegnet de nødvendige folkeaktier. Efter en lang sej kamp 
lykkes det for de lokale ildsjæle med Bent Brix og Henning Vinther i spidsen, at få genåbnet en helt 
nyindrettet familiesvømmehal i august 2001.  
 

  

Denne indsamlingssøjle for ”Svømmeland 
Auning” hang på Djurslands Bank’s facade 

lige ud for advokat  
L  M il  i d  å 1  l i id  f 
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Med Bent Brix og Henning Vinther i spidsen, lykkes det at få genåbnet en helt nyindrettet familie-
svømmehal i august 2001. 
 
Svømmehallen ejes af Auning Svømmehal A/S. Driften er lagt i hænderne på Auning Svømme & 
Helsecenter, hvor omkring 80 frivillige og 1 fuldtidsansat leder står for den daglige drift.  

I september 2002 får svømmehallen akutte likviditetsproblemer på grund af en kæmpe elregning. 
Ingen i svømmehallen var klar over at  
el-målerens resultat reelt skulle ganges med seks. Sønderhald Kommune må i hast give tilladelse til, 
at svømmehallen kan optage en driftskredit på 0,5 mio. i Vivild og Omegns Sparekasse.  

I marts 2003 må svømmehallen igen gå til kommunen, sparekassen, kreditorerne og Lokale- og 
Anlægsfonden for at komme ud af en ny krise. Redningsplanen blev et moratorium, der betyder 
betalings-udsættelse. Moratoriet var en form for tvangsakkord, som i modsætning til almindelig 
tvangsakkord og likvidationsakkord ikke befrier skyldneren for nogen del af hans gæld, men alene 
udsætter betalingen af forfaldne gældsposter. I aftalen stod dog at restgælden skulle eftergives 
efter 10 år, og et kommunalt lån på 1 mio. skulle også eftergives efter 10 år. Kommunen gav 
desuden tilsagn om et ekstraordinært tilskud i en 5-årig periode på samlet 1,5 mio. og en 
kommunegaranti for et 25-årigt lån på 1,5 mio.  

Hans-Ulrik Jensen, murermester og hovedentreprenør på svømmehallens genetablering i 2001, har 
flere gange været med til at redde svømmehallen ud af de økonomiske problemer: I 2003 var Hans-
Ulrik Jensen bl.a. med til at sikre overlevelsesplanen ved at eftergive et større tilgodehavende 
sammen med de øvrige kreditorer. Hans-Ulrik Jensen konverterede også et tilgodehavende på 
omkring 0,5 mio. til aktier. I 2005 var Hans-Ulrik Jensen igen med til at bidrage økonomisk, til at få 
løst et problem med en membran, som skal holde varmtvands-bassinet tæt. Udbedring af klinker og 
membran til 250.00 kr. betalte Hans-Ulrik Jensen. Svømmehallen måtte til gengæld bære et 
driftstab på 200.000 kr. ved fem måneders lukning i forbindelse med renoveringen. 
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Folkebladet beskrivelse af gen-indvielsen i 2001 

              Der blev virkelig gjort et ihærdigt arbejde for at tegne de nødvendige folkeaktier. 
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Stabil periode i svømmehallen 2003 til 2007 
Samtidig med at Auning Svømme- og Helsecenter fik et ekstraordinært kommunalt tilskud, blev 
huslejen til Auning Svømmehal A/S nedsat til 150.000 kr. i 2003. Huslejen skulle optrappes med 
50.000 kr. om året, indtil den i 2012 igen blev 600.000 kr. årligt. Det gav ro til, at der kunne 
opbygges en stabil drift af svømmehallen, sådan at driftsselskabet ved udgangen af 2007 havde 
oparbejdet en egenkapital på 1 mio. Det var med Michael Hyrum som bademester. 

 

Ivan Ditlevsens skitseforslag til, hvordan et moderne kulturcenter med bibliotek, borgerservice, 
møde- og foredragssal med videre kunne integreres i idrætscenteret.  
 

I starten af 2006 blev der formuleret et forslag om kulturhus, wellnes-område, nyt indgangsparti og 
ombygning af svømmehallens omklædningsrum, samt et overdæk med cafeterie, hvor man kunne 
kigge ud over svømmehallen. Dette sidste blev dog ikke til noget. Det viste sig, at det ville blive for 
dyrt at bygge i højden. Bestyrelserne var dengang også meget aktive for, at det kommende 
kommunale bibliotek i Auning, skulle ligge i forbindelse med hallen og dermed tæt på skolen. Der 
var dog flertal i byen for, at biblioteket skulle ligge mere synligt ved den gamle stationsbygning midt 
i byen. Resultatet blev, at der kun blev bygget et nyt indgangsparti og den nuværende multisal. 
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Første forsøg med fælles ledelse  
Siden svømmehallens genåbning i 2001, havde der været en skarp økonomisk og personalemæssig 
adskillelse mellem driften af svømmehallen og af idrætshallerne. De store økonomiske problemer, 
der havde været, havde gjort mange nervøse for at slå driften sammen. Da Jens Veje i 2006 luftede 
sit ønske om at gå på pension, blev tanken om en fælles ledelse drøftet. Da svømmehallen kørte 
godt og havde en sund drift, var det oplagt at vælge svømmehalsleder Michael Hyrum som 
centerleder. 

Derfor startede der allerede i 2006 et samarbejde mellem Jens Veje og Michael Hyrum og de to 
bestyrelser. Fra 2007 blev Michael leder af hele centeret. Det blev en uriaspost, for hele hans 
bagland var stadig opdelt i to juridiske selskaber med hver sin bestyrelse. Bestyrelserne holdt 
ganske vist fælles møder, men de havde svært ved at gennemskue hinandens økonomi. Derfor gik 
der for lang tid, inden man opdagede, at indtægterne ikke fulgte med aktivitetsudvidelserne.  
Så det blev to driftsår med enorm aktivitet i hallerne og stor ros fra alle brugerne, men med en 
økonomi, der var en katastrofe. 

Det blev for alle en hård måde at lære, at man ikke kan ansætte en leder frit svævende mellem to 
selskaber. Og hårdest blev det for Michael Hyrum, som mistede sit job. Det igangsatte så en ny 
proces om, hvordan man så kunne samle driften i ét selskab. I hele 2010 arbejdede en 
visionsgruppe, der bestod af både idræts- og erhvervsfolk fra Auning og omegn samt af folk fra 
kommunen. Målet var i korte træk, at der skulle laves en skabelon for et samlet, dynamisk og 
sprudlende idrætscenter, der kunne dække den vestlige ende af kommunen. Planen var, at der 
skulle vælges en ny bestyrelse for hele centeret, og denne bestyrelse skulle udarbejde en 
virksomhedsplan og et 3-årigt budget og ansætte en leder, der kunne virkeliggøre planen. 
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Starten med ét driftsselskab 
Det krævede mange debatter og overvejelser om, hvordan man bedst kunne nå frem til målet. 
Løsningen blev, at man brugte den eksisterende driftsforening for svømmehallen og ændrede 
navnet fra Auning Svømme- og Helsecenter til Auning Idræts- og Kulturcenter, (AIK).  
Og vedtægterne blev samtidig ændret, så det kunne være en drifts-forening for hele 
idrætscenteret. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2011, som 
samtidig var stiftende møde for den nye forening.  

Den nye driftsforening kunne således starte med aktiverne fra den gamle forening, og der forelå 
allerede en driftsaftale med ejerselskabet Auning Svømmehal A/S om driften af svømmehallen. Så 
AIK skulle derefter kun forhandle med AIF-Hallernes Fond om også at stå for driften af 
idrætshallerne. Det var ikke helt enkelt, men den 29. juni 2011 blev der underskrevet en aftale, og 
huslejen fastsat til 180.000 kr. årligt, som Fonden skulle bruge til at afdrage på sin kassekredit. 

 

 
 

  

STIFTENDE MØDE 
Auning Svømme- & Helsecenter indkalder til  

Ekstraordinær generalforsamling i idrætscenterets cafeteria 
Onsdag den 26. januar 2011 kl. 17-17.30 

Dette er samtidig stiftende møde for en ny driftsforening Auning Idræts- og Kulturcenter. 
 

Første punkt på dagsordenen er forslag til nye vedtægter, så foreningens navn omdannes 
til Auning Idræts- og Kulturcenter.  
 

Herefter er der valg til bestyrelsen i Auning Idræts- og Kulturcenter efter de nye vedtægter. 
 

Den nye driftsforening vil derefter indgå en forpagtningsaftale med AIF-Hallernes Fond, så 
den samlede drift af idræts- og svømmehal herefter vil være samlet i én forening. 
 

De inviterede og stemmeberettigede på denne generalforsamling/stiftende møde er: 
frivilliggruppen i svømmehallen, AIFs hovedbestyrelse samt bestyrelserne i: Auning 
Svømme- og Helsecenter, AIF-Hallernes Fond, Auning Svømmehal A/S, Auning Motions 
Klub og Auning Fitness. 
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På den stiftende generalforsamling blev valgt: Henning Millard som formand, Torben Ibsen, der 
havde siddet i visionsgruppen og Finn Ellegaard, som den eneste fra den gamle bestyrelse. Kaj Dahl 
Andersen, der også havde været i visionsgruppen, blev udpeget af Sponsorudvalget, og Susanne 
Møgeltoft Andersen blev udpeget af AIF. 

Denne nye bestyrelse i AIK gik hurtigt i gang med beskrivelse af en ambitiøs virksomhedsplan, og 
den 1. juli 2011 underskrev bestyrelsen en ansættelsesaftale med Henrik Johansen som centerchef. 
Det blev starten på en meget dynamisk periode i centeret. 

  
På generalforsamlingen i februar 2013 fremlagde Henning Millard og Henrik Johansen bestyrelsens 
forslag til en større renovering af især hele caféområdet. De fremlagde også et forslag til udbygning 
af svømmehallens handicapomklædning for bl.a. derved at skabe en større sammenhæng til Hal B. 
Kommunen var ansøgt om bidrag til denne renovering. Der var også planer om at søge penge fra en 
række fonde. Ifølge generalforsamlingsreferatet blev der udtrykt ros til bestyrelsens planer. 
 

 
                                                 Et kig ind i det nyrenoverede caféområde. 
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Den store renovering 
Første fase af de store renoverings-planer 
startede i 2013 og blev færdige i 2014. Det blev 
mere omfattende end først tænkt, fordi man 
bl.a. besluttede at flytte indgangspartiet til Hal 
A hen foran indgangen til svømmehallen, for at 
få de to dele til at hænge mere sammen. Som 
alle byggeprojekter har det med, så blev det 
dyrere end planlagt. Det endte med bygnings-
mæssige ændringer for 2 mio. og inventarkøb 
for 1,6 mio. Heraf skaffede man kommune- og 
fondstilskud på 1 mio., og resten skulle tjenes 
hjem over driften ved øget omsætning. Det 
lykkedes også, så ved regnskabsafslutningen i 
2017 manglede der kun 788.000 kr. at blive 
afskrevet, og man havde 470.000 kr. i 
egenkapital.  

Likviditeten satte dog driftsselskabet i en vanskelig situation, og under lidt dramatiske forhandlinger 
i efteråret 2014 gik kommunen med til at skaffe et 30-årigt lån på 1,5 mio. i Kommunekredit med 
sikkerhed i bygningerne. Lånet og sikkerhedsstillelsen satte desværre gang i en ret dårlig stemning 
mellem ejerselskaberne og driftsselskabet, og udstillede igen, at den opsplittede struktur stadig 
skabte problemer. Det fik Norddjurs Kommune til at tilbyde at sidde for bordenden i et forsøg på at 
få forenklet strukturen, og kommunen betalte en advokat til at se på de juridiske problemer i dette.  

Det blev så starten på næsten to års forhandlinger for at se, hvordan man kunne sammenlægge 
drift- og ejerselskaber mere hensigtsmæssigt. Da det så viste sig, at det kunne medføre en større 
skattebetaling, blev omstruktureringen opgivet helt. Og da tillidsforholdet mellem driftsselskabets 
bestyrelse og ejerselskaberne stadig var problematisk, valgte driftsbestyrelsen at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2017, så der kunne vælges en ny bestyrelse. 
Her gik ejerne så ind i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling, hvorved der blev tid til, at 
finde nye medlemmer. 

Når der ikke kunne skaffes den bedste løsning med ét fælles selskab,  
så ville den næstbedste være en driftsbestyrelse, hvor ejerne var repræsenteret, eller i det mindste 
en bestyrelse som ejerne havde fuld tillid til. Det lykkedes til fulde på den ordinære 
generalforsamling den 27. februar 2018, hvor Jeppe Friis blev valgt som formand, Jacob Flarup 
Mikkelsen og Jørn Gudmann Nielsen også blev valgt. Desuden blev der udpeget repræsentanter fra 
AIF-Hallernes Fond, AIFs hovedbestyrelse, Auning Svømmehal A/S, og Norddjurs Kommune. Så det 
tegner til en konstruktiv fremtid for fødselaren Auning-Hallen, som nu hedder Auning Idræts- og 
Kulturcenter. 
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En perlerække af højdepunkter 
I gennem de seneste 50 år har der været rigtig mange sportslige og kulturelle højdepunkter i 
hallerne. Hver især har vi vores egne stjernestunder, som vi mindes med glæde. Her et lille udpluk: 
 

 
 

I april 1974 optrådte det tyske popidol Freddy Breck for over 800 unge begejstrede tilhørere i 
Auning-Hallen. Koncerten var arrangeret af Auning Idrætsforening og Auning Borger- og 
Håndværkerforening. Efter koncerten var der Freddy Breck Bal på Auning Kro. Her var der gratis 
adgang til kroballet på billetten fra koncerten i Auning-Hallen.   
 

 

Diskotek Viking i Pindstrup var i maj 1969 arrangør af Jyllands hidtil største ”beat-show” med 
Anisette og The Savage Rose i Auning-Hallen. Randers Dagblad skrev dagen efter en begejstret 
anmeldelse og nævner, at der var 1200 til koncerten i Auning-Hallen. Man kan stadig møde folk i 
Auning, der husker koncerten som en stor oplevelse. 

Anisette og The Savage Rose 
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De store bankospil med AIF, Borgerforeningen og Auning Hallerne som arrangør, stoppede i 1986 
bl.a. på grund af Matador, som blev genudsendt søndag aften! 
 
 
De store bankospil samlede 500-800 deltagere hver søndag aften 
Historien bag de store bankospil i Auning Hallerne startede i 1974, da Borgerforeningen ufrivilligt 
pådrog sig en gæld på 16.000 kr. i forbindelse med etableringen af et lille parkanlæg på hjørnet af 
Torvegade og Østergade. Borgerforeningen satsede på at bankospil kunne dække gælden, men der 
kom ikke så mange i starten. Først da cykelhandler Niels Hansen donerede et farve-TV som 
hovedpræmie, kom der over 1200 mennesker til dette bankospil. Herefter kom der for alvor gang i 
bankospillet i hallen, og det gav pænt med overskud. Borgerforeningen begyndte snart at 
samarbejde med AIF, og fra 1979 også med Auning Hallerne, om afviklingen af de store bankospil 
med 500 til 800 deltagere hver søndag aften. Overskuddet blev delt mellem Auning Hallerne, AIF og 
Borgerforeningen. Derved fik Borgerforeningen bl.a. finansieret flagalléen, og Borgerforeningen fik 
Porsbakkerne sikret som offentlig skov ved hjælp af midler fra bankospillene. 
 
Aksel Rasmussen husker specielt et bankospil, hvor der var snestorm og vejene lukkede. Flere 
gæster, bl.a. fra Odder, overnattede i hallen og blev serviceret næste morgen med frisklavet kaffe 
og morgenbrød. 
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Den 13. okt. 1976 var der politisk duel mellem Mogens Glistrup og Anker Jørgensen i Auning-Hallen. 
Hallen var stopfuld, og folk stod endog udenfor og lyttede til debatten. Den heftige debat blev 
omtalt i alle de landsdækkende aviser. 
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Landsgardestævnerne fyldte hallerne med musik 
Hvert andet år fra 1974 til 1988 blev der afholdt Landsgardestævner for alle 
Danmarks uniformerede drenge- og pigegarder i Auning. Finn Hjortshøj fra 
Auning Handelsudvalg tog initiativet i 1974, men Auning Håndværker- og 
Borgerforening, Auning Idrætsforening og repræsentanter for Sønderhald 
Kommune bidrog i planlægningen og gennemførelsen af disse i alt otte 
meget store garderstævner i Auning. 

Stævnerne blev ledet af en stævneledelse på 3 mand, som under sig havde 
20 udvalgsformænd, som var ansvarlige for f.eks. detailplan-lægning, 
bespisning, indkvartering, guider, reklamer og indmarch. Omkring 130 
frivillige fra Auning var involveret i arbejdet med at afvikle stævnerne. 

 

 

 

 
Det sidste stævne i Auning blev afviklet i 1988. Der blev senere afholdt landsgarde-stævner i andre 
byer. 
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Gasolin har spillet et hav af gange i Auning-Hallen og senere i 
Auning Hallerne. Den første gang, de spillede i Auning, foregik det på 
Auning Skole. Honoraret var dengang kun 1000 kr. Da Gasolin 
spillede i Auning-Hallen i 1971 var Kim Larsen i den nye svømmehal. 
Her bad den myndige, kvindelige bademester Kim Larsen om at 
indordne sig efter svømmehallens regler. Bademesteren tog sig ikke 
af, at det var en vordende berømthed.  
 
Der blev i øvrigt lavet live-optagelser i Auning-Hallen til dobbelt live 
LP’en Sådan, der udkom i 1976. 

 

1100 morede sig over 
Dirch Passer, Ulla Pia og 
Eddie Skoller og Jørn 
Grauengaards orkester i 
1969. Efterfølgende 
optrådte Dirch Passer 
flere gange i hallerne, 
bl.a. med forestillingen 
Solstik, hvor også Daimi 
og Ulf Pilgaard 
medvirkede.  
 
 

 

 

 
                      Denne annonce er                     
           for et Dirch Passer Show  
                                      fra 1978. 

  

I marts 1977 kom Gasolin for sjette gang og optrådte for over 2000  
mennesker i Auning-Hallen. Denne koncert blev rost til skyerne. 
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Gasolin på scenen  
I 1976 udgav Paul-Jørgen Budtz en rigt illustrerede bog, der bare hed Gasolin’ på forlaget Pink Alice 
Music. I denne bog er der en flot omtale af Auning-Hallen og nogle fine billeder fra opstilling og 
lydprøver i hallen. Ved disse billeder står der bl.a.: 
 

 

Om eftermiddagen før aftenens koncert stilles scenen op. Er der en scene i forvejen, udvider 
gasserne den til de ideelle mål. Så går gruppens uundværlige hjælpere bag scenen i gang med at 
rigge lyd- og lysudstyr til. Det er Tommy Bogs - der ses ved lydpulten. Sidst på eftermiddagen kører 
gasserne en times lyd- og lysprøve, så alt er i. orden, når koncerten skal begynde.  
Billederne er fra Auninghallen, som lydmæssigt er en af de bedste, Gasolin" har optrådt i. Træloftet 
giver en glimrende akustik. 
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800 til palmehave i Auning-
Hallen! På større restauranter 
var der tit en palmehave, eller 
blot en sal med grønne 
planter, hvor der blev holdt 
sammenkomster med et 
stort danseorkester. Auning 
ville ikke stå tilbage for dette 
storbyfænomen, og 
Borgerforeningen og 
Auning-Hallen gik sammen 
om en række palmehaver 
lørdag aften. I nov. 1970 
deltog der 800 til et 
palmehavearrangement i 
Auning-Hallen. 10 sports-
danserpar fra Ringgaards 
Danseinstitut i Århus 
startede aftenen med en 
danseopvisning. Musikken 
blev leveret af Danmarks 
Radios Palmehaveorkester 
med kapelmester Svend 
Ludvig og Katy Bødtker 
som solist. I 1973 
annonceres en palme-
haveaften med et 16 
mands tyrolerorkester og 
Svend Åge Espensens 
Radiodanseorkester.  
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Stolt tradition for indendørs fodboldstævner  

Den første egentlige Brix Cup blev afviklet i 1994 
med Brix Sport, Nørager BK, Auning IF og Auning 
Hallerne som arrangør. 

Før Brix Cup blev der afholdt flere andre indendørs 
fodboldstævner i december måned. I starten af 
1990'erne stod AIF Fodbold som arrangør af bl.a. 
Auning Cup, Five-a-side Fodbold Julestævne og 
Indefodboldturnering for Seniorspillere.  

I 1992 stod Brix Sport og Fritid som arrangør af et 
stævne den 27. dec. i idrætscenteret. Stævnet hed 
blot: Indendørs fodboldstævne.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2013 startede BrixMiniCup, som en ungdomsudgave af Brix Cup’en. BrixMiniCup havde 5-års 
jubilæum i 2017. Hele 179 hold var tilmeldt, heraf to hold fra Norge. Stævnet præger bybilledet 
med omkring 3500 deltagere, som bliver mødt med velkomstbannere og flagallé gennem byen.  

Annonce i Folkebladet 
Djursland i december 1994 
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Hvornår var det nu det var? 
1930  Auning Anlæg og Idrætsplads stiftes og anlægger sportsplads på Elme Allé 

1949  Nyt stadion ved Sdr. Fælledvej overdrages til Auning Idrætsforening (AIF) 

1946  Ejnar Thuesen Johansen vælges til formand for AIF 

1961  Idrætsforeningen indvier sit nye klubhus på Nyvangsvej 13 

1964  Idrætsforeningerne i Øster Alling, Fausing og Auning indleder et halprojekt 

1965  Ejnar Thuesen Johansen går som formand for AIF og halprojektet 

1965  Mogens Bytoft overtager Thuesens formandsposter 

1966  Den Selvejende Institution Auning-Hallen stiftes den 31. maj på Auning Kro  

1967  Auning-Hallen (den første hal på Djursland) tages i brug den 8. august 1967 

1968  Auning-Hallen indvies officielt den 8. august 1968 

1982  Brix Pedersen ansættes som halinspektør 

1971  Svømmehallen (den første på Djursland) indvies den 7. august 1971 

1981  Auning-Hallen bygger kursuscenter og Hal B med kapital fra DIFCO 

1982  Et salg af Auning Hallerne til RAGU mislykkes, da DIFCO spænder ben 

1982  Brix Pedersen opsiger sin stilling som halinspektør 

1984  Kreditforeningen Danmark indgiver konkursbegæring mod Auning Hallerne 

1984  Svømmehallen og Hal A går på tvangsauktion 

1984  Den Selvejende Institution Auning Hallerne opløses 

1984  Mogens Bytoft stopper som formand for Auning Hallerne 

1984  AIF og Kreditforeningen indgår aftale om at drive svømmehallen og Hal A 

1984  DIFCO overtager svømmehallen og Hal A, der herefter hedder Auning Centret  

1986  AIF overvejer at bygge nyt klubhus i frustration over de nye ejere 

1987  Marwis-koncernen fra Herning køber Auning Centret 

1987  Byggematador fra Ålborg forsøger at etablere et helt nyt vandland til 150 mio. 

1988  Kreditforeningen Danmark begærer tvangsauktion mod Marwis-koncernen  

1988  Erhvervsfolk fra København, Helsingør og Århus køber Auning Centeret  

1988  Auning Centeret skifter navn til Auning Sportscenter 

1989  Auning Sportscenter A/S går på tvangsauktion 

1989  Kreditforeningen Danmark bliver eneejer af hele idrætscenteret 

1989  Den Selvejende Institution AIF-Hallernes Fond stiftes af AIF 

1989  AIF-Hallernes Fond køber Hal A, svømmehal og klublokale af kreditforeningen 

1989  Svømmehallen er nedslidt og må opgive at køre videre 
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1990  Kursuscenteret og Hal B bliver solgt til AGF Invest 

1990  Kursuscenteret og Hal B skifter navn til Auning Sports- og Kursuscenter 

1991  Jens Veje ansættes som halinspektør for Auning Hallerne 

1992  Røde Kors lejer Auning Sports- og Kursuscenter og indretter flygtningecenter  

1997  Sønderhald Kommune køber kursuscenteret og Hal B 

1992  Kursuscenteret skal huse SFO’en. Hal B sælges til AIF-Hallernes Fond for 1 krone 

2001  Auning Svømmehal A/S genåbner en renoveret og ombygget svømmehal 

2001  Auning Svømme & Helsecenter varetager den daglige drift af svømmehallen 

2001  Michael Hyrum ansættes som daglig leder af svømmehallen 

2006  Jens Veje varsler sin opsigelse som halinspektør for at gå på pension i 2007 

2007  Michael Hyrum overtager Jens Vejes job og bliver leder af hele idrætscentret 

2008  Michael Hyrum stopper som centerleder.  

2009  Tom Bytoft overtager jobbet som centerleder. Stopper i starten af 2010 

2011  Auning Svømme- og Helsecenter omdannes til et driftsselskab for hele idræts- 

2001  centeret med navnet: Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) 

2001  Henrik Johansen ansættes som centerchef for AIK 

2013  AIK renoverer caféen, køkkenet og indgangspartierne 

2017  Bestræbelser på at forenkle ejerstrukturen omkring idrætscenteret opgives 

2018  AIK vælger ny bestyrelse, som suppleres med repræsentanter fra AIFs Hoved- 

2001  bestyrelse, AIF-Hallernes Fond, Auning Svømmehal A/S og Norddjurs Kommune 

 

 
Navneforvirringen total. Både Auning Idrætscenter, AIF Hallerne og Auning Svømme- & Helsecenter bruges!  
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Ejere og navneskift fra 1966 til i dag 
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