Mødereferat bestyrelsesmøde 31-01-2019
Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter
Emne

Bestyrelsesmøde

Lokation

Mødelokale, Brenderup
aktivitetscenter

Referent

Søren

Til stede

Søren, John M, Steen, Peter,
Svend

Fraværende

Sussi, John K, Steffen, Jacob,
Rasmus

Dato

31-01-2019

Indhold
1.

Nyt fra Kim – herunder personalesituationen ____________________________________ 1

2.

Økonomi – status på 2018 ___________________________________________________ 1

3.

Budget for 2019 ____________________________________________________________ 2

4.

Retningslinier for udlejning ___________________________________________________ 2

5.

Håndbold i hal2 og rengøring af harpiks ________________________________________ 2

6.

Omlægning af lån i Kommunekredit – orientering om status ________________________ 2

7.

Generalforsamling – hvornår, hvem vil vælges og hvem gør hvad? ___________________ 2

8.

Næste møde _______________________________________________________________ 2

9.

Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2

10.

Eventuelt _________________________________________________________________ 2

1.

Nyt fra Kim – herunder personalesituationen

Fuld fart på halaktiviteterne.
Kristina er opsagt pr 31/1-2019 til fratrædelse pr 31/3 (vi har 2 mdr. opsigelse jf kontrakt)
Rita er ansat i 10 timer pr uge til rengøring
Anine og Caroline er ansat 5 timer pr uge – primært til at dække onsdag eftermiddag/aften.
Vi er på udkig efter endnu en medarbejder på 10-15 timer pr uge

2.

Økonomi – status på 2018

Status pr 31/12-2018 er gennemgået. Der er ikke de store afvigelser i forhold til budget. Vi skal holde øje
med energiomkostninger i starten af 2019.

Side 1 af 2

3.

Budget for 2019

Endeligt budgetforslag fremlægges på næste møde.

4.

Retningslinier for udlejning

Forslaget til retningslinier for udlejning er gennemgået og vedtaget. Retningslinier udsendes til foreningerne
via Steen og John.

5.

Håndbold i hal2 og rengøring af harpiks

Sagen blev diskuteret. John M fremfører en række gode argumenter og vi vedtager at vi prøver at afholde
håndboldkampe i hal 2 minimum et par weekender for at evaluere hvordan det kan fungere. Derefter tager vi
stilling til hvad vi gør fremover. Intentionen er at der kan spilles håndbold med harpiks i de weekends, hvor
det ikke kolliderer med andre aktiviteter.

6.

Omlægning af lån i Kommunekredit – orientering om status

Er gennemført.

7.

Generalforsamling – hvornår, hvem vil vælges og hvem gør hvad?

Generalforsamling afholdes d. 26. marts 2019 kl 19. Sussi er på valg og modtager genvalg.
Vi spørger Henry Yndgaard om dirigenttjansen.
Annonce i Melfarposten – Søren
Vi foreslår vedtægtsændring mht indkaldelse til generalforsamling så indkaldelsen er via vores hjemmeside i
stedet for via dagspressen.

8.

Næste møde

12 marts kl 19:30

9.

Godkendelse af referat

Godkendt

10. Eventuelt
BIF må sætte infoskærm op på lige fod med GFH
IT-udvalg udvidet med Morten Kamp, Danny Camargo og Casper Sabro. Adgangsforhold til IT-skabe og
relevante rum skal opdateres, så IT-folkene får adgang de relevante steder – Svend ordner låse og nøgler.
IT-udvalget sørger for opdatering af BAC hjemmeside og facebook
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