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Mødereferat bestyrelsesmøde 08-12-2021 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

 

Søren Dato 08-12-2021 

Til stede Danny, Søren, Camilla, 

Henrik, Ulrik (Teams), Svend, 

Peter, Christian, Morten 

Fraværende 

 

John, Steffen, Jacob, 

Indhold 

1. Nyt fra Christian ___________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _________________________________________________________________ 2 

3. Status på flytning af motion __________________________________________________ 2 

4. Status på padel ____________________________________________________________ 2 

5. Status på halprojekt ________________________________________________________ 2 

6. Kom-i gang-efter-corona – opdatering _________________________________________ 2 

7. Mødedatoer frem til generalforsamling 2022 ____________________________________ 2 

8. Eventuelt _________________________________________________________________ 2 

9. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 3 

 

1. Nyt fra Christian 
Der har været udstilling/messe for ca 80 personer 

Julefrokost + Kandis koncert for Skovbakken og andre lokale bosteder for handicappede. Ros fra arrangør 

og Kandis       

DGI badmintonstævne for veteran +60 

Der har været gang i weekendtræninger og julefrokoster for forskellige hold 

Cilje har sagt op og der er hyret en ny rengøringshjælp som hedder Helle 

2 af de unge medhjælpere har sagt op, da de skal på højskole. Christian hyrer nogle gode erstatninger. 

Svend følger op på tilbud på renovering af brusere og etablering af blødgøringsanlæg til vand. 

Vi har fået tilbud på en løsning omkring brandport mellem hal 1 og redskabsrum. Løsningen indebærer 
etablering af ny alu hejseport, så brandporten kun kan/skal aktiveres i tilfælde af brand og ikke betjenes i 
dagligdagen. Vi henter tilbud på tilsvarende løsning fra Crawford Porte i Ejby og vælger bedste bud. 

Gulv i hal 1 ser noget medtaget ud flere steder – især efter gulvvask. Vi sætter en lakering i budgettet for 
2022. Der indhentes tilbud på alm omlakering og nedslibning+nye streger+lakering. 
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2. Økonomi 
Status pr 30. november rundsendt med kommentarer fra Henrik. Det ser godt ud pt. Der var ingen yderligere 
spørgsmål til økonomien 

3. Status på flytning af motion 
Der er lavet forslag til ny lejekontrakt med Brenderup Motion for flytning til kulturrummene. Økonomien i 
forslaget blev diskuteret og vedtaget. 

Vi skal have undersøgt om der må etableres garderobeplads til overtøj og fodtøj i gangen hen mod 
kulturrummene eller om gangarealet skal friholdes helt som flugtvej. 

4. Status på padel 
Vi skrevet til kommunen med 3 konkrete spørgsmål som skal afklares inden vi kan/vil gå i gang med proritet 
A-placeringen af banerne. 

Vi har fået kvittering på at kommunen har modtaget brevet men mangler en indikation af forventet 
sagsbehandlingstid. 

Hvis forventet sagbehandlingstid viser sig at være for lang, er vi klar til at gå i gang med prioritet B-
placeringen nord for hal 2 så vi kan komme i gang med at spille padel i Brenderup hurtigst muligt. 

Vi skal have samlet alt til padelbanerne sammen og have det fornuftigt afdækket inden nytårsaften. Ulrik 
sætter gang i dette arbejde. 

5. Status på halprojekt 
Peter har taget til kontakt til bæredygtig by-udvikling projektet for at få indarbejdet halprojektet i konceptet. 

Til at underbygge vores projektide sætter vi gang i endnu en runde med udviklingsplan. Der afholdes 
workshop om udviklingsplanen i forbindelse med fælles bestyrelsesarrangement for BIF, GFH, Brenderup 
Motion og BAC til foråret. Søren inviterer til workshoppen. 

Imens arbejder vi videre med driftsbudgettet for et udvidet aktivitetscenter. 

6. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Planlægningsmøde afholdes mandag d. 13. december kl 19:30 i hallen. 

7. Mødedatoer frem til generalforsamling 2022 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. februar 2022 kl 18:30 i hallen 

Bestyrelsesmøde mandag d. 7. marts 2022 kl 19 i hallen 

Generalforsamling mandag d. 14. marts 2022 kl 19. 

8. Eventuelt 
BIF forespurgte på mulighederne for etablering af lys ved passagen uden om lagercontaineren bag hal 1. 
Området er mørkt og utiltalende og børnene skal den vej forbi til og fra fodboldtræning på lysbanen. 

Det er meningen at containeren skal væk når vi har fået bygget hal 3 med tilhørende depotrum. 

GFH forespurgte på etablering af lys ved TRX stativerne.  

Vi får tilbud på begge lysinstallationer. 
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9. Godkendelse af referat 
Godkendt 


