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1. Nyt fra Christian 
Lokalopvisning med efterfølgende fest – fint arrangement 

Forårskoncert for Anna Trolles Skole 

Familiedage afholdes tirsdage i uge 26, 27 og 28. 

Christian kigger på alternativ måtteløsning ved indgangene. 

Christian arbejder med et koncert arrangement med spisning i slutningen af august. Vi går efter et 
arrangement i BAC regi. 

2. Økonomi. 
Henrik gennemgik balancen pr 30. april. Det ser forsat fornuftigt ud. Det overvejes om vi skal oprette en 
aktivitetspulje i næste budget for at fremme mulighederne for alternative aktiviteter. 
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3. Udvalg for ny organisering 
Søren, Peter, Ulrik, Heidi, HC deltager i gruppen. Første møde holdes torsdag d. 19. maj. 

4. Status på padelprojekt 
Vi har fået etableret forbindelse mellem kommunen og Werenberg og der er tilsyneladende skred i tingene. 

Vi mangler dog stadig info om tidshorisont for processen. 

 

Tubæk og Langø har diskuteret opbygning af banens fundament og har et forslag på vej. 

5. Status på halprojekt 
Søren har haft møde med BIF vedr halprojektet og koblingen til fodboldbanerne. Etablering af banelys + 
forbedret dræn af træningsbane + minimum ny 7-mands bane skal med i projektbeskrivelsen. 

 

Fra motion er arealønsket specificeret til 325-375 m2, så motion kan inddeles i 3 separate afdelinger. 

 

Søren sender situationsplan for hal 3 projektet til Tim. 

 

Der indkaldes til møde i byggeudvalget for at få reaktiveret projektet. 

6. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Vi satser på at afholde arrangementet d. 9. august. Søren indkalder arbejdsgruppen til planlægningsmøde. 

7. Arbejdsdag i BAC 
Vi prøver med søndag d. 22. maj.  Kl 9. Christian udarbejder liste over opgaver, der skal/kan løses. Der 
reklameres for arbejdsdagen på hjemmeside/facebook/osv. 

8. Ønsker fra BIF 
Opgradering af musikanlæg i hal 1 – vi bearbejder  sagen til arbejdsdagen 

Forbedret mulighed for opdeling af hal 1. Vi har tidligere undersøgt en løsning og vi genbesøger sagen. 

9. Eventuelt 
Hjertestarteren skal hænges udenfor, så den bliver tilgængelig for alle. 

Kommunen har åbnet en pulje på 1,7 mio til modernisering og nytænkning af idræts- og aktivitetsfaciliteter. 

Christian undersøger nærmere og indkalder til koordineringsmøde med foreningerne. 

10. Godkendelse af referat 
Godkendt 


