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1. Nyt fra Kim 
Der er travlhed i hallen og fuld belægning. Der er fundet en løsning med en midlertidig ansat grundet 
en ansats sygdom. Derudover er der indgået aftale med Krimalforsorgen omkring personer, der skal i 
samfundstjeneste. Fremtidigt behov for ekstra ansættelser drøftes og det blev besluttet at opslå en 
fast stilling på 30 timer.  

 

2. Økonomi – status på drift og budgetoplæg 2018 
 Regnskab år til dato gennemgås. Resultatet ser fornuftigt du.  

Søren gennemgår budget for 2018. Budgettet godkendes, dog skal der ændres i lønomkostningerne 
grundet beslutning i punkt 1 omkring ekstra ansættelse.  

3. Forespørgsel fra BIF vedr. hegn 
John orienterer om korrespondance med Middelfart Kommune vedr. etablering af hegn. Det 
besluttes, at Brenderup Aktivitetscenter ikke er en del af diskussionen.  

4. Orientering om halundersøgelse fra SDU 
 Søren orienterer om halundersøgelsen  

5. Forslag fra Anna Trolles Skole – anskaffelse af scenepodier 
Svend præsenterer forslaget og det drøftes om Brenderup Aktivitetscenter vil investere i det. Det 
besluttes, at det vil vi ikke.   

6. Evaluering på Erhvervsforeningen bankospil 
Punktet udsættes til næste møde.  

7. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 
 Mandag den 19. marts 2018 kl. 19:00. 

8. Opfølgning på to-do-liste 
 Peter er fraværende og punktet udgår.  

9. Evt.  
 Næste møde den 6. februar 2018 kl. 19.   

Der er Lokalopvisning den 7. april 2018 – kan det lade sig gøre, at der ikke arrangeres BIF stævne 
samme dag. John tager det med til BIF’s bestyrelse.  

10. Godkendelse af referat 
 Referatet godkendes.  
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