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Mødereferat bestyrelsesmøde 22-02-2022 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

 

Søren Dato 22-02-2022 

Til stede Christian, Henrik, Svend, 

Anna, Camilla, Ulrik, Søren, 

Morten 

Fraværende 

 

Jacob, Danny, Peter, 

Indhold 

1. Nyt fra Christian ___________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _________________________________________________________________ 1 

3. Christians oplæg til ændret organisering af BAC __________________________________ 2 

4. Status på padel ____________________________________________________________ 2 

5. Status på halprojekt ________________________________________________________ 2 

6. Opgradering af brandport i hal 1 ______________________________________________ 2 

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

8. Eventuelt _________________________________________________________________ 2 

9. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2 

 

1. Nyt fra Christian 
Motion er flyttet og kommet godt fra land i de nye lokaler. 

Normale aktiviteter er startet op efter nytår og kommet godt i gang. 

Vi har nu lidt udfordringer med mødelokaler – både mht. tid, varme og øvrige faciliteter. Vi undersøger om vi 
kan løse udfordringen med en skurvogn eller et mere permanent lokale i forlængelse af 
omklædningsrummene. 

2. Økonomi 
Økonomien ser fin ud efter januar 2022 

Årsregnskab 2021 modtaget i udkast. Det rundsendes til evt. kommentering inden underskrift. 
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3. Christians oplæg til ændret organisering af BAC 
Christian præsenterede sit oplæg til hvordan vi kan organisere os anderledes især omkring cafeteriadrift og 
Christians muligheder for at udvikle sig i jobbet. 

Der er enighed om at der er behov for at vi finder frem til en mere hensigtsmæssig organisering. Der 
indkaldes til ekstra møde d 8. marts kl 19, hvor vi skal fastlægge rammerne for den nære fremtid. 

4. Status på padel 
Kommunen har tilkendegivet at de er indstillet på at give dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis vi 
vælger at placere padelbanerne på trekanten foran Werenberg. 

Kommunen har ligeledes tilkendegivet at de er indstillet på at lave mageskifte af jord med Werenberg til 
formålet. 

Vi skal have indkaldt til kick-off møde på markedsføring og organisering af padelaktiviteterne. 

5. Status på halprojekt 
Ingen aktivitet siden sidst 

6. Opgradering af brandport i hal 1 
Vi vælger Dansk Portservice. Svend sætter i gang. 

7. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Der rundsendes et oplæg til en stjerneløbs-aktivitet ved en foreningsdag. 

8. Eventuelt 
Lakering af gulv i hal 1 sættes i værk i sommerferien – Christian bestiller 

Der skal ny flagliner i vores flagstænger – Christian sætter i værk. 

Motion: 

PIR kontakt til lyset i det lille mødelokale (vægt-træningsrummet). 

Nødudgangsskilt på glasdøren mod øst. 

Glade for flytningen – der er kommet 50 nye medlemmer siden       

GFH efterspørger mere rengøring i omklædningsrum + toiletter 

Nyt mødelokale – ønskes shinet op. Varme 

Nye spritdispensere er gode. 

Bruserne i halvdelen af omklædningsrummene renoveres/udskiftes i nærmeste fremtid. 

9. Godkendelse af referat 
Godkendt 


