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1. Nyt fra Kim 

I løbet af sommeren har der været udlejning til en dansegruppe i uge 30. De har allerede 
booket igen til næste sommer. Derudover har der både været fodbold- og gymnastikskole i 
løbet af sommeren.  

Vi har stor efterspørgsel på ekstra udlejninger og vi er allerede godt booket med de faste 
udlejninger til foreningerne i den kommende sæson.  

De to unge medarbejdere fortsætter i den kommende sæson. Der bliver ansat en medarbejder 
mere. Alle på timebasis afhængig af behovet i hallen.  

2. Økonomi 

Gennemgang af status pr. 31.07.19 Søren orienterer om udgifter til el og det konstateres, at 
elforbruget er som forventet.  
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3. Brenderup Motion – tilpasning af lejeaftale 

 

 

Det besluttes at invitere Brenderup Motion med til det kommende bestyrelsesmøde i BAC. 
Lejeaftale med Brenderup Motion gennemgås.  

4. Opfølgning på tiltag til kortbanehåndbold (net+skinner m.m.) 

Der er malet streger til kortbanehåndbold og der er klargjort til mål. Gennemgang af tilbud på 
net og skinner.  

Der vil blive søgt tilskud til etablering af kortbanehåndbold. Drøftelse fortsættes på næste 
møde.  

5. Næste møde 

Mandag den 23. september 2019 kl. 19.  

6. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes.  

7. Eventuelt 

Den 31. august 2019 afholdes der Foreningernes Dag her i hallen.  

Vi har fået penge fra El Fonden til et nyt mikrofonsæt til hal 1.  

GFH har opstartsmøde den 25. august 2019 og Kim, Peter eller Søren deltager på mødet.   

Søren orienterer om kommunikation med kommunen vedr. mellemværende BAC og BIF.  

BIF foreslår at vi drøfter lejeprisen vedr. brug af omklædningsrum til fodbold. Søren er 
tovholder.  

Drøftelse af evt. etablering af kunststofbane og helhedsplan for hallerne. Drøftelse fortsættes 
på næste møde.  

 

 


