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Mødereferat bestyrelsesmøde 22-11-2018 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation Mødelokale, Brenderup 

aktivitetscenter 

Referent Søren Dato 22-11-2018 

Til stede John K, John P, Jacob, Svend, 

Rasmus, Steen, Kim, Steffen, 

Søren 

Fraværende 

 

Peter, Sussi  
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1. Nyt fra Kim  
Foredrag med Kasper Steinfath gik fint – løber rundt. 

Tareq er stoppet pga problemer med arbejdstilladelsen. Praktikant starter på 20 timer/uge rengøring indtil jul. 

Møde mandag om arbejdsprøvning fra starten af det nye år. 

2. Økonomi 
Diskussion om retningsliner for udlejning. Vi udarbejder skriftlige retningslinier, der også omfatter alle 
arrangementer. Bestyrelsen er enige om at der skal opkræves halleje for alle arrangementer. Søren sørger 
for retningslinierne. De træder i kraft pr 1. januar 2019. 
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3. Budget for 2019 
Budgetforslag præsenteret. Vi reviderer budgettet når regnskabstal for 2018 foreligger. 

4. Ny tilskudsmodel – omlægning af lån i Kommunekredit  
Omlægning af lån i Kommunekredit diskuteret. Omlægning giver en lettelse i likviditeten på ca 97.000 kr pr 
år. Netto kommer vi til at betale ca. 1,1 mio mere i løbet at det nye låns løbetid end med de nuværende lån. 

Vi gennemfører låneomlægningen jf. tilbuddet fra Kommunekredit. 

5. Reparation af murværk hal 1 
Arbejdet er udført og betalt. 

Afblænding af afkast fra gl. gasfyrede strålevarme skal laves ordenligt. (fjernelse af rør over tag, isolering af 
gennemføring og påbrænding af pap). Søren aftaler med Harndrup VVS. 

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

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

Tjekket og vi lukker aftalen. 

7. Næste møde  
Søren og Sussi indkalder, når vi ved hvornår vi har nogle regnskabstal klar. 

8. Godkendelse af referat 
Godkendt 

9. Eventuelt 
 


