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1. Nyt fra Kim
Der er godt gang i udlejningen og der er allerede forespørgsler fra klubber/foreninger udefra til
efteråret. Der er også store arrangementer inde i foråret.

2. Økonomi – status på 2017 og 2018 indtil nu
Kort orientering om status på 2017 og 2018 til dato. Vi afventer endeligt regnskab fra 2017 fra
revisoren. Søren orienterer kort om forslag om ny tilskudsmodel fra Middelfart Kommune.

3. Udskiftning af varmeanlæg i gl hal
Vi har udfordringer med varmeanlægget i hal 1 meget kolde perioder – det trænger til at blive
opdateret. Vi er ved at indhente tilbud vedr. ny varmeanlæg.

4. Udvidelse til Brenderup Motion m.m. – orientering fra arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen arbejder videre med dialogen med Brenderup Motion om evt. udvidelse af nyt
motionscenter. Brenderup Motion afholder årsmøde snarest. Vi undersøger præcis dato og
arbejdsgruppen deltager i dette.

5. Lønregulering personale
Lønregulering af personale drøftes og Søren udarbejder nye aftaler.

6. Sponsorpolitik vedr henvendelse fra GFH – Peter vil gerne diskutere
sagen igen.
Sponsorpolitikken drøftes igen. Beslutningen fra forrige møde fastholdes.

7. Generalforsamling – hvem gør hvad
Annoncen er indrykket i avisen d.d. og dermed varslet rettidigt. Der er styr på dirigenten.
Årsregnskabet bliver tilsendt pr. mail og vi skal hver især godkende med digital signatur. Alle der er
på valg modtager genvalg.

8. Næste møde
18. april 2018 kl. 19:00.

9. Godkendelse af referat
Referatet godkendes.

10.

Evt.
Peter stiller forslag om beklædning med Brenderup Aktivitetscenters logo på. Vi beslutter, at Kim
indhenter tilbud og indkøber beklædning til de ansatte.
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