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Mødereferat bestyrelsesmøde 06-10-2020 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation Cafeteria, Brenderup 

Aktivitetscenter 

Referent 

Søren 

 Dato 06-10-2020 

Til stede Søren, Christian, Svend, 

Peter, Steen, John, Henrik, 

Camilla, Morten 

Fraværende 

 

Steffen, Jacob 

Indhold 

1. Nyt fra Christian ___________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _________________________________________________________________ 1 

3. Hvordan håndterer vi de aflyste GFH timer ______________________________________ 2 

4. Padel tennis – evt. samarbejde med  BIF og Båring Gymnastikforening _______________ 2 

5. Byggeprojekt – etablering af byggeudvalg ______________________________________ 2 

6. Henvendelse fra Brenderup Motion ____________________________________________ 2 

7. Næste møde _______________________________________________________________ 2 

8. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2 

 

 

1. Nyt fra Christian 
Godt tilfreds med starten på jobbet som halinspektør. 

Forslag om udvidet adgang til at vise forskellige tv produkter. Pris 578 + tv pakke pr måned 

Det drypper ind i gl redskabsrum – skal fikses. 

Vandinstallation til støvlevask skal fikses. 

Lille gulvvasker er gået i stykker. Christian foreslår en I-mo . pris 28.000 kr. Vi kigger på det i næste 
regnskabsår. 

2. Økonomi 
Balance gennemgået. Vi har brugt færre lønkroner og haft færre indtægter pga. corona ellers ser det ud som 
forventet. 
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3. Hvordan håndterer vi de aflyste GFH timer 
Vi sigter efter en model som i foråret. Søren kontakter forvaltningen.  

4. Padel tennis – evt. samarbejde med  BIF og Båring Gymnastikforening 
Vi går med i projektgruppen. 

5. Byggeprojekt – etablering af byggeudvalg 
Søren og Svend deltager for BAC bestyrelse. BIF, GFH og Brenderup Motion finder også deltagere. 

6. Henvendelse fra Brenderup Motion 
Udendørs lampe ved motion virker ikke – skal fikses 

 

Rengøring i motion skal koordineres med Christian, da der er behov for ekstra indsats pga corona 
restriktioner. 

7. Næste møde 
Næste møde er iflg den aftalte mødekalender torsdag d. 5. november kl 18:30. 

8. Godkendelse af referat 
Godkendt 

9. Eventuelt 
Dagsorden + Økonomi udsendes lidt tidligere. 

 

Harpiks i hal 2 

 

Fokus på holdskifte ved 18-tiden om onsdagen, 

 

Steen stopper i bestyrelsen – GFH udpeger nyt bestyrelsesmedlem 

 

Møde med de øvrige haller og kommunen. Svend og Steffen deltog. Svend orienterede fra mødet 

 


