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Mødereferat bestyrelsesmøde 04-10-2022 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation hallen Referent 

 

Søren Dato 04-10-2022 

Til stede Søren, Camilla, Henrik, 

Jacob, Peter, Svend, Danny, 

Tim, Ulrik, Christian 

Fraværende 

 

Anna,  
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1. Nyt fra Christian 
Gastech har været på servicebesøg. Setpunkter m.m. gennemgået og fundet ok. Dog er der en udfordring 
med samspillet mellem CTS og CTC. 

Møde med Abena om løsning til kildesortering af affald i centeret. Fra 1. januar 2023 skal vi kildesortere. 

Snak med Meldgaard om den tilhørende afhentningsordning. Det bliver dyrt at affaldssortere. 

GFH har spurgt om mulighederne for TRX i mødelokalet. Vi sætter Svend på opgaven med montage 

Der er hentet tilbud på slush-ice maskine. Vi køber en. 

Ytzen har stadig ikke været forbi og udbedre lakken i hal 1. 

 

2. Økonomi 
Underskud åtd 104.000 kr. budget + 91.000 
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Energiomkostningerne står for den største del af afvigelsen. Vi prøver at få kontakt til en energikonsulent, 
som kan hjælpe os med at optimere. Vi laver et lille energioptimeringsudvalg. (Søren, Ulrik, Christian) 

3. Status på omorganisering 
Det kører planmæssigt. Der udestår nogle praktiske afklaringer. 

4. Status på padelprojekt 
Banerne er ved at være klar. Forventet åbning søndag kl 10-13. Der er indkaldt til forpremiere fredag fra 15-
18 for dem, der har bidraget til projektet. 

Vi har indkøbt et stort og et lille ekstra glas. 

5. Status på halprojekt 
Intet nyt. Vi har fået en ny situationsplan som er opdateret med padel banerne og ændrede 
parkeringsarealer. 

6. Byfesten d. 27-08-2022 
God fest, men økonomien hængte ikke sammen. Vi satser på at arrangere en fest næste år, hvor 
foreningerne også er involveret. 

7. Kom-i gang-efter-corona – opdatering 
Vi søger på padel- opstarten. 

8. Ny halinspektør – Christian deltager ikke i dette punkt 
Ønsker/krav til profil blev diskuteret. 

Ansættelsesudvalg: Søren, Peter, Camilla, Tim og GFH 

9. Eventuelt 
A nøgler: Vi skifter alle a-cylindre til nye cylindre med separate nøgler. 

Harpiksrenser: Nu er den endelig på vej. 

Padel åbning: Opvisningsspil + demo af padel bats etc. Pølser og drikkelse til de fremmødte 

Alkoholbevilling:  

Skal Brenderup Aktivitetscenter have et nyt/andet navn? Vi summer over ideen et stykke tid inden vi evt. 
sætter noget i søen. 

10. Godkendelse af referat 
godkendt 


