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1. Valg af dirigent  
Henry Yndgård blev valgt 

Det blev konstateret at generalforsamling er lovligt indvarslet. 

2. Valg af stemmeudvalg  
Lillian Henriksen og Vibeke Nørby blev valgt 

3. Årsberetning fra bestyrelsen  
Mange gode oplevelser i 2016, startende med indvielse af vores nye hal. 

Begge foreninger har været meget aktive ift. at få fyldt hallerne. Vi har den højeste omsætning i BAC’s 
historie, og der er styr på omk. 

Der er installeret nyt varmeanlæg. Og det lever op til det forventede, idet vi er i stand til at spare på 
varmeregningen, samtidig med vi opretholder service-niveauet. 

Der har været afholdt foredrag med Lola Jensen og Mikkel Beha 

Køkkenfaciliteterne er blevet udvidet på en arbejdsdag med en fantastisk opbakning fra mange frivillige 
hænder. 

Den gamle del af centeret har fået skiftet til LED-lys. Det har en markant positiv indflydelse på elregningen. 

Udskiftning af låse til elektronisk låsesystem. 

Opsætning af tribune i den nye hal. 

Depotrum til den nye hal er under planlægning. Materialerne er bestilt. 

Christina er blevet ansat til at hjælpe Kim 15 timer om ugen. 

Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre internet-adgang og infrastruktur. 

BIF har afholdt en del fodbold- og håndboldstævner. 

Der er blevet etableret samarbejde mellem de selvejende haller i kommunen. Der afholdes jævnligt møder, 
hvor der bl.a. diskuteres politiske tiltag, hvordan kan man få flere brugere ind i hallerne, fælles internetportal, 
fælles bookingsystem, etc. 

Derudover er der blevet anlagt en multibane. Dog uden at BAC har haft de store aktier i det store arbejde, 
der er leveret.  

 

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Regnskab  
Kasseren fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegnelser. 

 

Årets resultat er markant forbedret i forhold til tidligere år. Der er overskud efter afskrivninger og renter. 

Omsætningen er steget markant, dels pga. Den nye hal. Der er også indkommet en del sponsorater. 
Sponsoraterne fordeles indtjeningsmæssigt ud over den periode kontrakterne løber. 

 

Personaleomkostninger er steget, da der er ansat hjælp til Kim. 

Der har også været øgede udgifter til inventar, administration, IT, etc. Dette er en naturlig konsekvens af at vi 
nu har to haller. 

 

 

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen. 
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Spørgsmål og svar: 

Når der nu er overskud, skal vi så snart i gang med at bygge hal 3? 

 Det var forventet med overskud i 2016. Og det at vi har lidt på kistebunden har gjort, at vi har været i 
stand til at igangsætte opsætning af tribune og opførsel af depotrum. 

 

Regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk 

5. Budget  
Formanden præsenterede budgettet for 2017. 

BAC har fokus på at optimere energiomkostninger. 

Der forventes ekstraordinært store vedligeholdelsesudgifter grundet tribune og depotrum. 

 

Spørgsmål og svar: 

Hvor meget er der indsamlet i sponsorater til depotrum 

 I omegnen af 100.000 dkr. 

 

6. Indkommende forslag  
Der er ikke indkommet nogle forslag. 

7. Vedtægtsændringer 
Stemmereglerne ønskes ændret. 

§ 5.1 foreslås ændret på følgende punkt: 

For øvrige medlemmer til bestyrelsen, herunder suppleanter, stemmes der en gang på opstillede kandidater. 
Kandidaten der får flest stemmer bliver menigt medlem. Kandidaterne med 2. flest og 3. flest stemmer bliver 
suppleanter 

 

Ændres til: 

Der stemmes seperat til medlem af bestyrelsen, medlem af bestyrelsen vælges ved simpelt flertal. 

For suppleanter stemmes der en gang på de opstillede kandidater. Kandidaten, der får flest stemmer er 1. 
suppleant og kandidaten med næstflest stemmer er 2. suppleant. 

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget på generalforsamlingen. 

8. Valg af bestyrelse  
På valg som kasserer, Sussi Sigumfeldt. Sussi blev genvalgt. 

 

På valg som bestyrelsesmedlem var: 

Svend Sabro. Svend blev genvalgt. 

 

På valg som suppleant var: 

Rasmus Lundhus 

mailto:bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk
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Jacob Nielsen 

 

Da der kun var to opstillede, blev der ikke foretaget stemmeoptælling 

 

Det vil sige, at Svend blev valgt ind som bestyrelsesmedlem og Rasmus og Jacob som suppleanter. 

9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår BDO, der blev valgt. 

10. Eventuelt 
Udendørs net ned mod branddammen ønskes opsat.  

 Boldbanerne er ikke indenfor BAC’s ansvarsområde. Det er kommunens. 

 

Harpiks og den nye hal. 

 Ordensreglerne er for så vidt klare. Hal 2 er harpiksfri. Dette er besluttet udfra en overbevisning om, 
at der ikke var nogen (eller mange) hold, der bruger harpiks. Reglerne kan blive taget op til 
revurdering, når behovet opstår. Men der er i hvert fald et ekstraordinær rengøringsjob, der skal 
håndteres. 

 

Skillevæg 

 Det er et fælles ønske, men der er endnu ikke noget budgetteret. 

 

Der blev udtrykt ønske om, at dagsordenen bliver udskrevet på fremtidige generalforsamlinger, så det er 
lettere at følge med i ’slagets gang’.  

 

 


