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Mødereferat bestyrelsesmøde 15-08-2022 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

 

Søren Dato 15-08-2022 

Til stede Søren, Christian, Ulrik, Peter, 

Henrik Svend, Camilla 

Fraværende 

 

Anna, Jacob, Tim, Danny, 

Indhold 

1. Nyt fra Christian ___________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _________________________________________________________________ 2 

3. Fordeling af haltider ________________________________________________________ 2 

4. Byfest d. 27. august _________________________________________________________ 2 

5. Status på omorganisering ____________________________________________________ 2 

6. Status på padelprojekt ______________________________________________________ 2 

7. Status på halprojekt ________________________________________________________ 2 

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

9. Eventuelt _________________________________________________________________ 2 

10. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 3 

 

1. Nyt fra Christian 
Gulvet i hal 1 er blevet lakeret. Der er en del blæner i lakken. Leverandøren kommer onsdag d. 17. for at 
besigtige gulvet. 

Fodboldskole 

Gymnastikskole 

Cirkus Mascot i hal 2 med 300 publikummer 

Familiedage tirsdage i ugerne 26, 27 og 28. Ikke så stor tilslutning som sidste år 

Ny røgdetektor i ventilationsanlægget i hal 2 – brandspjældet fungerer nu igen 

GFH har spurgt til møderummet. Der efterspørges op-shining af rummet + tidshorisont. Skal være klar til 
sæsonstart i uge 35. 

Motion fjerner udstyr i indeværende uge. 

Vi køber lamelgardiner til møderummet jf tilbud fra Werenberg 

Vi undersøger business case i ny slush ice maskine 
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Byfest – 500 billetter afsat. Vi mangler forsat frivillige til forskellige opgaver. 

2. Økonomi 
Balance pr 31-07-2022 rundsendt med kommentarer fra Henrik. Energipriserne tynger og vi undersøger 
hvilke tiltag vi kan gøre for at spare. 

3. Fordeling af haltider 
Processen skal startes tidligere næste år og der skal være en tidligere deadline. 

Indsendelse af ønsker fra foreningerne: 15-04-2023 

Møde for gennemgang af ønsker: 02-05-2023 

Ekstra møde for afklaring af fordeling: 11-05-2023 

Deadline for afklaring: 15-05-2023 

4. Byfest d. 27. august 
Se under ”Nyt fra Christian” 

5. Status på omorganisering 
Processen er i  flow. Vi arbejder på diverse tilladelser, nødvendige konti og aftaler (Mobilepay etc.). 

6. Status på padelprojekt 
Projektet startede i torsdags med rydning af byggefeltet for beplantning, hegn osv. Gravearbejde starter i 
uge 34 og montage af banerne forventes at ske i uge 37-39. Klar til opstart 1. oktober. 

 

Opstartsarrangement planlægges i samarbejde med Dagli’Brugsen. 

7. Status på halprojekt 
Intet nyt siden sidst. Søren indkalder til genopstart. 

8. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Vi flytter arrangementet til 1-2. oktober i tilknytning til indvielse af padel, håndboldens dag i hallerne d 1. 
oktober og åbent hus i foreningerne d. 2. oktober. Ønsker fra foreningerne modtages gerne. 

9. Eventuelt 
Vores hjemmeside er stadig ikke tilgængelig for os. Der arbejdes stadig på problematikken. 

 

Låsesystemet fungerer stadig ikke efter server-crash. Odense Låseservice er ordret til at genetablere 
systemet. 

 

Henrik tager fat i Rene vedr opgradering af lydanlæg i hal 1 

Svend får opdateret tilbud på portskinner til opdeling af hal 1 
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10. Godkendelse af referat 
Godkendt 


