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Mødereferat bestyrelsesmøde 16-08-2021 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

Søren 

 Dato 16-08-2021 

Til stede John, Steffen, Søren, Henrik, 

Ulrik, Danny, Camilla, 

Christian, Svend, Morten 

Fraværende 

 

Jacob, Peter 
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1. Nyt fra Christian 
Der har været brandeftersyn d.d. El-attest opdateres (eftersyn er lavet) og sendes til brandinspektøren 

Familiedage er gået godt 70-80 pers + 30-40 til spisning lidt færre i uge 29. 

Havespil har der været mindre efterspørgsel efter. 

Taget er utæt i motion og ved bagindgang. Tagdækker er tilkaldt 

EM-semifinale arrangement med ca 450 deltagere 

Forventningsafstemning omkring brug af arbejdstimer i hallen 

Vi køber en I-mop 

2. Økonomi 
Status pr 31/7 udsendt med kommentarer fra Henrik.  

Motion efterspørger fast tidspunkt for fakturering af husleje.  



 

Side 2 af 3 
 

 

 

Opstartspulje med 30.000 pr hal er bevilget. Hvad skal vi bruge dem til. Søren og Peter arbejder videre med 
sagen. 

3. Fortsættelse af covid 19 forholdsregler 
Vi opretholder spritdispensere osv. indtil videre. 

4. Halgulv – tilstand – hvornår skal vi have lakeret? 
Vi udskyder lakering til næste år. 

5. Padel projektet – status 
Der er bestilt 2 padelbaner til levering i uge 40. 

Ansøgning om etableringstilladelse sendes til kommunen i uge 33. 

6. Padel projektet – placering af banerne 
Forskellige mulige placering præsenteret og fordele og ulemper diskuteret. 

Vi foreslår placeringen på trekanten over mod Werenberg. 

7. Byggeprojektet – opdatering 
Der er afholdt møde med teknisk forvaltning omkring plangrundlag, muligheder og begrænsninger. Mødet 
var konstruktivt og vi har nu et klart billede af hvad der kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer. 

 

Vi skal have indsendt ønske om revidering af lokalplanen for vores område 

 

Vi skal tænke i grønne og bæredygtige løsninger bl.a. mht. overfladevand, solceller osv. 

 

Vi har aftalt møde med borgmesteren d. 30. august. 

8. Banelys/-dræn 
Eventuelle tiltag skal være en del af det overordnede byggeprojekt. Camilla skaffer budgetpriser på 
lysanlæg. 

9. Næste møde 
 

Onsdag d. 6. oktober kl 19 

10. Eventuelt 
Opfølgning på henvendelse til forvaltningen vedr brug af hallen på realskolen. 

Vi skal have opgraderet brandporten til gl. depotrum med motordrev. Den kan ikke holde til manuel brug 

Solafskærmning i trekanterne i hal 1 diskuteret. Vi blev enige om at der ikke er behov for at gøre noget ved 
dem.  
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11. Godkendelse af referat 
Godkendt 


