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1.

Nyt fra Kim

Der har været fodbold- og gymnastikskole i sommerferien. Derudover har der været udlejning til en privat
udstilling. Alt er gået godt. Håndbold er startet i uge 33. Øvrige aktiviteter begynder i uge 36. I november vil
der blive afholdt et foredrag i samarbejde med Niels Munck.
Efterspørgsel fra brugere på at få dørene til motion til at virke igen. Kim taler med Peter og arbejder videre
med at få løsningen til at virke.

2.

Økonomi

Gennemgang af økonomi år til dato.
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3.

Nye varmepaneler i hal 1 – status

Det aftales, at der afholdes et møde med entreprenør for gennemgang af anlægget inden ibrugtagning.

4.

Orientering om status på ny tilskudsmodel

Søren orienterer om status på den ny tilskudsmodel. Drøftelse af tilskudsmodellen. Den ny tilskudsmodel er
endnu ikke vedtaget.

5.

Orientering om indbrud i BAC – status på udbedring af skader

Svend orienterer om indbrud i sommerferien og den efterfølgende korrespondance med forsikringsselskabet.
Der blevet stjålet en Ipad – derudover er der skader på skabslåger og døre.

6.

Reparation af murværk hal 1

Vi har modtaget et tilbud og har indhentet endnu et tilbud. Vi træffer beslutning på det kommende møde.

7.

Næste møde

11. oktober 2018 kl. 19:30 – 21:00

8.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

9.

Eventuelt

Drøftelse af modtagne punkter fra John Moll:
- BIF Gymnastik ønsker at vide om BAC vil dække gymnastiks manglende lokaletilskud ved at
aktiviteten pga. af manglende kapacitet er flyttet til Realskolen. Søren beder om et overslag fra BIF.
Vi drøfter på kommende møde.
- Det er aftalt at afholde fællesmøde med BAC/BIF og GFH af hensyn til bedst muligt samarbejde.
- Forespørgsel omkring ny hal/multirum. Kort drøftelse.
- Status på lyd i hal 1. Steen følger op på det.
- Wire i hallen (vist nok nr. 5). Svend og Steen følger op.
Steen gennemgår forslag til retningslinjer for leje af BAC.
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