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Mødereferat bestyrelsesmøde 21-04-2022 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 
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1. Konstituering efter generalforsamling 
Uændret:  

Næstformand: Svend 

Sekretær: Henrik 

2. Nyt fra Christian 
Pokalstævne i håndbold – ca 500 tilskuere i løbet af dagen. Arrangementet forløb godt. Ros til Christian fra 
arrangørerne. 

Nye papirdispensere opsat på toiletter. Giver en god besparelse på papirforbruget. 

Service på varmepumper og introduktion til optimering af driften af varmeanlægget 
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Ny hæve-sænkeport mellem hal 1 og depotrum opsat. 

Nye brusehoveder skiftet i alle omklædningsrum og blandingsbatterier i 3 ud af 5 omklædningsrum. 

Ytzen er bestilt til lakering af gulv i hal 1 til sommer. 

Ny affaldssorteringsordning kommer fra næste år. Kræver nye affaldsbeholdere de fleste steder. 

Nye koste til støvlerens undervejs. 

Familiedage tænkes gennemført i uge 26-29. Christian indkalder til planlægning 

Foredrag med Münster-familien under planlægning til 20. august. 

Boldrenser (harpiks) er på vej. Økonomien er på plads. 

3. Økonomi 
Saldobalance pr 31. marts rundsendt med kommentarer. Ikke yderligere spørgsmål. 

4. Etablering af arbejdsgruppe/udvalg til at udarbejde ny model for 
organisering af BAC 

Søren, Peter,  

5. Fastlæggelse af møderække for resten af 2022 
11. maj (tirs/ons) 

7. el 8. juni (tirs/ons) 

15. august (man) 

4. oktober (tirs) 

8. el 9. november (tirs/ons) 

7. el 14. december (ons) 

Søren udsender outlook mødeindkaldelser på ønskede datoer. 

6. Status på padelprojekt 
Uændret status siden sidst 

7. Status på halprojekt 
Ingen aktivitet siden sidst. Vi kigger på at faseopdele projektet for at fremme mulighederne for motion, m.m. 

8. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Bolden ligger hos Søren, der skal indkalde til møde med foreningerne. Der gik Ukraine m.m. i den. 

9. Arbejdsdag i BAC 
Vi prøver med søndag d. 22. maj.  Kl 9. Christian udarbejder liste over opgaver, der skal/kan løses. 

10. Brenderup Motion – tilpasning af Salto system + sensorstyret lys 
Vi får fikset Salto systemet så låsen til motion bliver online. 
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Svend får bud fra Flemming Bager på tilretning af lyssensorer i motion og omklædning 6 (dommer) 

11. Eventuelt 
Aflåseligt skab til værdigenstande kan opstilles i motion. 

12. Godkendelse af referat 
Godkendt 


