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Mødereferat bestyrelsesmøde 01-06-2021 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

Søren 

 Dato 01-06-2021 

Til stede Steffen, John, Peter, Svend, 
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Fraværende 
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1. Nyt fra Christian 
Møde om sommeraktiviteter torsdag d. 3.juni kl 19:30.  

Lokaludvalget spørger om lov til at opsætte ipad infostander. Vi tjekker lige op på sponsorvinklen i forhold til 
de øvrige skærme. Ellers er det ok 

Aircon i teknikrum repareret. 

Vi starter med 50 kr i depositum for havespil. 

2. Økonomi – forlængelse af kassekredit 
Opfølgning på status pr 31-05-2021 eftersendes pr mail. 

Vi skal have forlænget gyldighedsperioden for vores kassekredit. Det skal åbenbart ske hvert andet år. 
Tegningsberettigede i bestyrelsen skal levere legitimation til banken i den anledning. Søren står for 
indsamling og overbringelse af legitimation. 
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3. Halgulv – tilstand – hvornår skal vi have lakeret? 
Svend kigger på gulvet og giver en tilbagemelding om vi skal satse på lakering i år eller næste år 

4. Padel projektet – status 
Der afholdes møde for interesserede omkring padel-projektet i hallen torsdag d. 3. juni kl 19:30 i hallen. 

Der er udsendt prospekt på projektet i lokalområdet 

5. Generalforsamling 
Svend følger op med Henry Yndgaard 

6. Byggeprojektet – opdatering 
Vi står i stampe omkring plangrundlag, køb af nabogrund osv. og vi kan ikke komme videre før vi har nogle 
afklaringer. Vi forsøger at få et møde med sagsbehandleren hos kommunen 

7. Banelys/-dræn 
BIF skal følge op med forvaltningen (Rikke Jørgensen) både omkring tilstand af dræn og etablering af lys. 

8. Næste møde 
Mandag 16. august kl 19 

Desuden blev flg. Mødekalender fastlagt: 

Onsdag d. 6. oktober kl 19 

Tirsdag d. 9. november kl 19 

Onsdag d. 8. december kl 19 

9. Eventuelt 
Fordeling af haltider: GFH spørger om muligheder for at skaffe ekstra haltimer f.eks. på realskolen eller i 
forsamlingshuset. 

 

Vi sender en skrivelse til Rikke Jørgensen vedr. udfordringer med f.eks. leje af hallen på realskolen. 

 

Kan man evt. løse noget med en telthal.  

 

Erhvervsforening banko 14. oktober 

 

Høstfest 25. september 

 

Oktoberfest d. 2. oktober 

10. Godkendelse af referat 
Godkendt. 


