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1. Valg af stemmeudvalg  
Charlotte Tubæk og Dorthe Leisner blev valgt 

2. Valg af dirigent  
Heidi Colbæk blev valgt 
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Det blev konstateret at generalforsamling er lovligt indvarslet. 

3. Årsberetning fra bestyrelsen  
Brenderup Aktivitetscenter – beretning for 2021 

 

Så er der gået endnu et år, som i en vis udstrækning igen har stået i Corona-epidemiens tegn. Alt i alt er det 
hele dog gået ganske fint og vi er tilfredse med de resultater vi har opnået af årets drift. Dog anerkender vi at 
en del af foreningernes hold har svært ved at nå op på samme størrelse som inden epidemien. 

 

Vi har i årets løb arbejdet videre med nogle af de projekter, som vi præsenterede allerede sidste år på 
generalforsamlingen. 

 

For det første har vi taget konkrete skridt i retning af at få etableret 2 padel-tennis baner ved Brenderup 
Aktivitetscenter. Båring trak sig i sommer fra samarbejdet omkring etablering af padel-banerne. Vi besluttede 
så at gå videre på egen hånd. Vi har fundet den nødvendig medfinansiering i lokalområdet – hos 
Dagli’Brugsen og private. Selve banerne er indkøbt og leveret og vi arbejder nu på at få de nødvendige 
aftaler og tilladelser på plads inden vi kan sætte spaden i jorden. Det er planen at banerne skal ligge på 
trekanten mellem BAC, Werenbergs lagerhal og Anna Trolles Skole/fodboldbanen. Så snart aftaler og 
tilladelser er på plads kan etableringen af banerne gennemføres ret hurtigt og vi glæder os til at komme i 
gang med padel-sporten i Brenderup – forhåbentlig på denne side af sommeren. 

 

Derudover har vi arbejdet videre med planerne for byggeriet af hal 3 og tilhørende omklædningsrum og nye 
lokaler til Brenderup Motion. Vi har fået skitseret en mulig planløsning for byggeriet og etableret et 
overslagsbudget som tilbage i slutningen af oktober lød på ca 25 mio kr. Projektet blev diskuteret på det 
store valgmøde på Realskolen op til byrådsvalget og vores ide er derfor velkendt hos alle de politiske partier 
i Middelfart byråd. I erkendelse af at aktivitetsniveauet endnu ikke er kommet sig efter Corona og at 
byggepriserne har været meget høje i en periode, har vi valgt at det ikke er lige nu vi skal gå all-in på at få 
projektet trykket igennem det politiske system, men vi arbejder videre med at bearbejde projektet, så vi har 
projektmateriale, økonomi og argumenter på plads, når vi beslutter os for at det er nu vi skal i gang. 

 

I løbet af efteråret har vi haft en god dialog med Brenderup Motion om deres faciliteter og muligheder for 
udvikling under de nuværende rammer. Resultatet er som I kan se blevet at Brenderup Motion er flyttet fra 
de hidtidige lokaler bag hal 1 til de hidtidige kulturrum bag cafeteriet. Det har allerede resulteret i en en 
betydelig fremgang i aktivitetsniveauet i Brenderup Motion og det er jo glædeligt. 

 

Til gengæld har vi jo så fået en udfordring med mødelokaler/kulturrum. Vi har nu ”kun” det gamle motionsrum 
til rådighed til mødeaktiviteter osv. Tanken er selvfølgelig at det skal være midlertidigt at Brenderup Motion er 
i de nuværende lokaler. Som nævnt før indeholder projektet for hal 3 væsentlig mere plads til 
motionsaktiviteterne. Vi kigger i øjeblikket også på andre løsninger for etablering af et par mødelokaler. 

 

På det lidt længere sigt arbejder vi på at kommunen køber noget mere jord, samt en ændring af lokalplanen, 
da et byggeri af hal 3 vil medføre at vi fremover ikke kan bygge mere. Køb af jord og ændring af lokalplan er 
en længere proces, og vi er derfor allerede gået i gang med det.  

 

Der var ingen spørgsmål og kommentarer. 

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Regnskab  
Formanden fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegnelser. 
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Der var ingen spørgsmål og kommentarer. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk 

5. Budget  
Formanden præsenterede budgettet for 2022 

Budgettet er stort set identisk med det vi lavede for 2021. Vi forventer at Corona er ved at være overstået, og 
dermed mindre usikkerhed i budgettet end sidste år. 

Derudover forventes en indtægt senere på året, når padel-banerne er etableret. 

 

Der var ingen spørgsmål og kommentarer. 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Indkommende forslag  
Der er ikke indkommet nogle forslag. 

7. Vedtægtsændringer 
Ingen indkommende forslag. 

8. Valg af bestyrelse  
På valg som formand, Søren Christensen 

Ingen andre opstillede.  

Søren blev genvalgt 

 

På valg som bestyrelsesmedlem, Peter Huusom Nielsen  

Ingen andre opstillede.  

Peter blev genvalgt 

 

På valg som suppleant var Danny Camargo 

Danny Camargo blev valgt 

 

På valg som suppleant var Hans Christian Jørgensen 

Hans Christian Jørgensen blev valgt 

 

9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår BDO – Genvalgt. 

10. Eventuelt 
 

mailto:bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk
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• Er der nogen planer om at overdække padel-banerne på et tidspunkt. 
o Der har været masser af overvejelser om placering kontra overdækning, men for nu er 

placeringen vigtigere end overdækningen. 
 

  


