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1. Nyt fra Kim
Foredrag med Emil Erichsen – der er pt solgt 60 billetter. Markedsføringsindsatsen forøges
Den 23. marts er der kåring af årets sportsnavn i Middelfart. Arrangementet holdes i hal 1
Lidt om økonomi i DBU stævner (25-26 februar): BAC kan fakturere 10.200 og BIF tjener godt 4.000 på
weekendens indsats. Kim har haft en længere snak med forvaltningen (Rikke Jørgensen) om lokaletilskud
osv.
Der har været holdt møde med ungdomsskolen – der er ikke umiddelbart noget vi kan tilbyde.
Der blev diskuteret lejebeløb, rengøringsstandard og øvrige arbejdsopgaver i forbindelse med Brenderup
Motion. Det årlige lejebeløb er lavt set i forhold til vores indsats m.h.t. service og rengøring. Peter og Søren
indkalder Brenderup Motion til møde om forholdene.

2. Økonomi – status på drift og budget 2017
Sussi havde meldt afbud og der var ingen status på driften åtd. Der blev aftalt ramme for årets lønregulering

3. Depotrum – opdatering på projekt
Byggetilladelse er modtaget og der er afgivet formel ordre på materialer til råhuset (stålspær + tag- og
facade elementer). HC laver tidsplan for montage og det videre forløb.

4. 1 års gennemgang af ny hal
Der var 1 års gennemgang d. 6. februar. Der blev udarbejdet en mangelliste og efterfølgende en
handlingsplan for udbedring. De fleste punkter er lavet, men der udestår bl.a. en afklaring omkring
hoveddørene (plast) som ikke er robuste nok til formålet. Svend er i dialog om en løsning.

5. Gulvlakering
Denne gang med et tilfredsstillende resultat. Svend måtte dog forlange omlakring af et område, hvilket blev
efterkommet.

6. Generalforsamling
Vi forslår en vedtægtsændring vedr valg af menigt bestyrelsesmedlem, således at det menige
bestyrelsesmedlem vælges ved en separat afstemning og suppleanterne vælges i en anden afstemning efter
den nuværende model – (der stemmes på alle opstillede kandidater og de 2 der får flest stemmer er valgt).
Motivationen for ændringen er at det er nemmere at få kandidater, når det er entydigt hvad man kandiderer
til.

7. Opfølgning på to-do-listen
Peter gennemgik listen.

8. Næste møde
Den 20. marts kl 18 (1 time før generalforsamling)
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9. Godkendelse af dagens referat
Referatet blev ikke skrevet undervejs og derfor udsættes punktet til næste møde.
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