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1.

Nyt fra Kim – herunder personalesituationen

Aktivitetscenteret har haft et aftenarrangement med foredragsholder Troels Beck – overskuddet gik til
Brenderup-Cheptigit Venskabsforening. Dog ikke så mange gæster. Anna Trolles Skole spørger ind til
afholdelse af skolekomedie i september 19 i aktivitetscenteret, det passer desværre dårligt i forhold til
sæsonopstart.
Orientering om ændringer i personalesituationen. Det besluttes at søge en ny medarbejder til sæsonstart
efterår 19. Kim og Søren udarbejder stillingsopslag.

2.

Økonomi

Orientering om årsrapport og budgetopfølgning. Drøftelse om udfærdigelse af vedligeholdelsesplan. Svend
laver et udkast.
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3.

Budget for 2019

Gennemgås på næste møde.

4.

Lønreguleringer

Drøftelse.

5.

Retningslinier for udlejning – opfølgning

Retningslinjerne er vedtaget og foreningerne er orienteret. Bliver opdateret på hjemmesiden snarest.

6.

Håndbold i hal2 og rengøring af harpiks – opfølgning

Emnet drøftes og udsættes til næste gang.

7.

Generalforsamling – hvem gør hvad?

Generalforsamlingen afholdes den 26. marts 2019 kl. 19. Vi mødes på dagen kl. 18:30
Følgende er på valg:
Sussi – modtager genvalg
Svend – modtager genvalg
Rasmus – ?
Jakob – modtager genvalg

8.

Næste møde

Den 25. april 2019 kl. 19:30

9.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

10. Eventuelt
Svend stiller forslag om etablering af puslepladser på badeværelserne. Kim og Svend sørger for
etableringen.
Steen nævner at stolper og hegn som ligger i udkanten af fodboldbanen skal fjernes. Der kommer snart
tilsyn fra kommunen igen. Svend sørger for hegnet. BIF har nævnt, at de vil have stolperne. Steen kontakter
dem og beder dem flytte dem.
Der mangler også at blive lagt nogle fliser. Svend forsøger at samle frivillig arbejdskraft og maskiner. Det
bliver i løbet af foråret.
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