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Mødereferat bestyrelsesmøde 11-10-2018 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter 

 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation Mødelokale, Brenderup 
aktivitetscenter 

Referent Søren Dato 11-10-2018 

Til stede Søren, Svend, Steen, 

Rasmus, John K, John M, Kim 
Fraværende 

 

Sussi, Peter, Steffen,  

Indhold 

1. Nyt fra Kim ___________________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _____________________________________________________________________ 2 

3. Ny tilskudsmodel – omlægning af lån i Kommunekredit _____________________________ 2 

4. Orientering om indbrud i BAC – status på udbedring af skader _______________________ 2 

5. Reparation af murværk hal 1 ____________________________________________________ 2 

6. Opsætning af tavler med BIF og GFH klubsponsorer ________________________________ 2 

7. BIF – deling af ekstraomkostninger i forbindelse med gymnastikhold på realskolen ______ 2 

8. Næste møde __________________________________________________________________ 2 

9. Godkendelse af referat _________________________________________________________ 2 

10. Eventuelt ____________________________________________________________________ 2 

 

1. Nyt fra Kim  
Nyt varmeanlæg bliver idriftsat snarest – der har været udfordringer med at finde en elektriker til at 
færdiggøre det sidste. 

 

Ellers kører aktiviteterne i det store hele som planlagt. 

 

Baghjulet cykelklub kommer til stævne d. 2. december. 

 

Star wars arrangement d. 27. januar 
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2. Økonomi 
Saldobalance gennemgået. Ingen bemærkninger 

3. Ny tilskudsmodel – omlægning af lån i Kommunekredit  
Omlægning af lån i Kommunekredit gennemføres som beskrevet i den nye tilskudsmodel. 

Søren ordner det praktiske med forvaltning og kommunekredit. 

 

Regnskabsprincipper (afskrivningprofil) tilrettes den nye tilskudsmodel i årsregnskab. 

4. Orientering om indbrud i BAC – status på udbedring af skader 
Svend orienterede om status på udbedringer af skader. Alt er stort set ordnet. Der mangler et par låse i 
nogle af de indvendige skabsdøre. Vi har opgraderet bagdøren fra plastdør til aludør. Det giver en mindre 
merudgift til BAC. 

 

Problemer med  brandporten til redskabsrummet i hal 1. Snoretrækket til den automatiske lukning 
(brandkrav) holder ikke ret længe. 

5. Reparation af murværk hal 1 
De to indkomne tilbud blev evalueret og leverandør udpeget. Arbejdet iværksættes. Rasmus Lundhus sørger 
for at sætte i gang. 

6. Opsætning af tavler med BIF og GFH klubsponsorer 
Vi anbefaler en løsning på vores eksisterende infoskærme. Kim og Steen tester en løsning inden næste 
møde. 

7. BIF – deling af ekstraomkostninger i forbindelse med gymnastikhold 
på realskolen 

Fordelingsnøglen tjekkes op med BIF gymnastik og så løser vi den. 

8. Næste møde  
Torsdag d. 22. november kl 19:30 

9. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 

10. Eventuelt 
John M orienterede om Grønt Syn med kommunen. Den lille bane for enden af den nye hal lukkes for brug i 
foråret. Hegnsruller skal fjernes (Svend). Bunker med belægningssten ønskes fjernet fra kommunens side. 
Vi planlægger en arbejdsdag, hvor der laves belægning flere steder omkring hallen. 

 



 

Side 3 af 3 
 

John M spurgte om petanque-banen skal shines op eller sløjfes. 

 

Ved Grønt Syn blev der også kommenteret på huller i asfalten i parkeringspladsen 

 

Etablering af ca 180 m2 træningslokale i forbindelse med hal 2 (hullet mellem nyt depotrum og foyer) blev 
diskuteret. 

 

Der bliver lavet service på filtre i ventilationsanlæg i hal 2. 

 


