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Aura sender ny hjælpepakke til foreningsliv
Det er anden gang i 2020, at virksomheden 
sætter en million af til at hjælpe forenin-
gerne.

60 lokale foreninger nød godt af Aura Energis første hjælpepakke. Nu sætter virksomheden endnu en million 
af til at hjælpe det trængte foreningsliv. Foto: Aura Energi
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AARHUS: Aura Energi uddelte
tidligere på året en corona-
hjælpepakke på en million
kroner, som 60 foreninger,
der var tvunget i knæ og tru-
et på eksistensen, fik glæde af.

Viljen til at hjælpe stoppe-
de dog ikke der. For selvom
der er lempet på restriktio-
nerne, så er der stadig langt til
normalsituationen og derfor
har Auras bestyrelsen valgt at
oprette en ny hjælpepakke
på en million kroner.

- Hverdagen er stadig un-
derlagt restriktioner og be-
grænsninger, og vores fore-
ningsliv bløder fortsat. Vi har
brug for de stærke lokale
kræfter til at holde lokalom-

råderne i gang, og det behov
er endnu større, når vi kom-
mer på den anden side af
Corona. Derfor har vi beslut-
tet at sætte endnu en million
kr. af til at hjælpe de lokale
foreninger og initiativer, for
at give dem mulighed for at
klare sig henover vinteren og-
så, selvom aktivitetsniveauet
er stærkt begrænset," siger Al-
lan Werk, bestyrelsesfor-
mand i AURA Energi.

Den østjyske virksomhed
er selv kommet nådigt gen-
nem de første 10 måneder af
året, og det skyldes blandt an-
det loyalitet i lokalområdet.
Derfor vil Aura gerne betale
tilbage til andelshaverne.

- Vi er et lokalt andelsejet
selskab, der gennem mere
end 100 år har været optaget
af at skabe værdi for vores an-
delshavere. Vi ønsker at un-

derstøtte aktive og bæredyg-
tige lokalsamfund med et
sprudlende foreningsliv, og
for os er det en del af andel-
stanken også at hjælpe i den-

ne situation, siger direktøren
for Aura Energi, Carsten
Höegh Christiansen.

Man kan søge om at få del
af hjælpepakken på www.au-

ra.dk/coronapakke. Her åb-
nes der op for ansøgningerne
fra 27. november. Sidste frist
for at søge er fredag 8. januar
2021.

BMI-trænere
i spil til 
idrætspris
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BEDER-MALLING: Det begyndte
med 145 indstillinger til Dan-
skernes Idrætspris og 100.000
kroner. Nu er feltet snævret
ind til tre og den lokale delta-
ger BMI Akademi fra Beder-
Malling er stadig med i kon-
kurrencen om den ærefulde
pris.

Akademiet gik i første om-
gang videre efter de regiona-
le afstemninger og nu har de
taget skridtet videre til fina-
len, hvor de er oppe imod
Street under Buen fra Frede-
riksberg og Bkool Ligaen,
som har hjemme i Herning.

BMI Akademi er et nytæn-
kende trænerfællesskab for
unge i aldersgruppen 13-17
år på tværs af alle idrætsgrene
i Beder-Malling Idrætsfore-
ning. Med akademiet har for-
eningen udviklet sin egen
træneruddannelse, og gen-
nem forskellige moduler bli-
ver de unge klædt på til opga-
ven som træner. Men uddan-
nelsen berører mere en bare
træneropgaven. Der er også
moduler om organisering af
events, markedsføring på so-
ciale medier, og alle deltage-
re får klubtøj og deltagelse i
en årlig teambuilding-event.

Udover DIF er det e-Boks
og P4, der står bag Dansker-
nes Idrætspris, som uddeles
til Danmarks bedste idrætsi-
nitiativ.

Nu er det bestyrelsen i
Danmarks Idrætsforbund
(DIF), der skal bestemme
hvilket af de tre initiativer,
der skal modtage prisen.

Vinderen bliver afsløret i
forbindelse med DR’s Sport
2020 tv-show, som sendes
den 2. januar.

- Det bliver noget særligt at
uddele prisen i år, fordi fore-
ningsidrætten på grund af
coronarestriktionerne har
været mere udfordret end no-
gensinde før. Men idrætten
har også vist, at den pibler
frem igen, så snart der bliver
givet grønt lys, og jeg ser frem
til at kunne overrække prisen
til et af de tre gode og inspi-
rerende idrætsinitiativer, der
er tilbage. Samtidig vil jeg
gerne takke alle fra de i alt
145 indstillede initiativer for
deres store bidrag til det Dan-
marks mangfoldige idrætsbil-
lede, siger DIF’s formand, Ni-
els Nygaard.

Det lidt Gaudi-agtige hus med guld-looket forvandler måske ikke ligefrem Vesterbro Torv til en plads i Barcelona, men det giver et af byens oversete torv et løft. Foto: Go'Bolig

Guld i gadebilledet på Vesterbro Torv
Vesterbro Torv går gyldne tider i møde. 
Boligbyggeri med "guld" på facaden 
er ved at være færdigt.
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AARHUS: Et af de senere års me-
re spektakulære byggeprojek-

ter i Midtbyen begynder nu
at kaste et gyldent skær over
Vesterbro Torv.

Guldet – eller i det mindste
de gyldne facadeplader – er
på plads på beboelsesejen-
dommen, der er under opfø-

relse ved SuperBrugsen på
hjørnet af Vesterbro Torv og
Vestre Allé.

De 32 lejligheder er først
klar til indflytning i det tidli-
ge forår 2021, men udlejnin-
gen af boligerne, der spænder
fra to til fem værelser, er alle-
rede gået i gang.

Lejlighederne har enten
fransk eller almindelig altan,
og penthouseboligerne på 6.
sal har udgang til privat tag-

terrasse. Derudover er der en
stor, fælles tagterrasse for al-
le beboere.

Bag ”Guldhuset” står Jørn
Tækker – Tækker Group. Pro-
jektet er tegnet af JDS Archi-
tects, der tidligere har sat sit
præg på byen som et af arki-
tektfirmaerne bag Isbjerget
på Aarhus Ø.

Udlejningsselskabet Go’-
Bolig står for udlejningen og
kan allerede nu melde ud-

solgt af de store fem-værelses
lejligheder.

På grund af corona-restrik-
tionernes forsamlingsforbud
er det ikke muligt med åbent-
hus-arrangementer for inter-
esserede lejere. I stedet kan
man booke en fremvisning i
blandt andet en møbleret
prøvebolig online på www.-
gobolig.dk/midtjylland/


