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Mødereferat bestyrelsesmøde 23-09-2019 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation Mødelokale, Brenderup 

aktivitetscenter 

Referent Sussi Dato 23-09-2019 

Til stede Sussi, Kim, Søren, Svend, 

Allan, Peter, Rasmus, Steen 

Fraværende 

 

John, Steffen og Jacob 

Indhold 

1. Nyt fra Kim ________________________________________________________________ 1 

2. Økonomi _________________________________________________________________ 1 

3. Brenderup Motion __________________________________________________________ 2 

4. Skrivelse til kommunen/politikerne vedr ekstraomkostningerne til låneomlægning _____ 2 

5. Opfølgning på tiltag til kortbanehåndbold (net+skinner m.m.) ______________________ 2 

6. Næste møde _______________________________________________________________ 2 

7. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2 

8. Eventuelt _________________________________________________________________ 2 

 

1. Nyt fra Kim 
Der er travlt i hallen. Der er mange bookinger og der kommer fortsat forespørgsler om booking af tider. Vi har 
få ledige tider og arbejder på at få faste hold ind på disse tider.  

Personalemæssigt er vi dækket godt ind.  

Der er booket baner til paddletennis i Odense på fredag. Kim vil invitere samarbejdspartnere og bestyrelsen 
er velkommen til at deltage. Meld gerne tilbage til Kim. 

BIF Håndbold er ved at ansøge om midler til etablering af kortbane.  

Vi afventer stadig hvorvidt Anna Trolles Skole afholder deres skolekomedie her i hallen.  

Erhvervsforeningen afholder banko den 31. oktober 2019. I år er det BIF som aflyser deres aktiviteter 
pågældende aften.  

2. Økonomi 
Gennemgang af regnskabet år til dato. Se vedhæftede balance.  
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3. Brenderup Motion 
Brenderup Motion er ved at stifte en selvstændig forening. Bestyrelsen blev valgt for fem måneder siden og 
der arbejdes på at forbedre motionstilbuddet og også at stifte foreningen.  

Drøftelse af nuværende og fremtidigt samarbejde.  

 

4. Skrivelse til kommunen/politikerne vedr. ekstraomkostningerne til 
låneomlægning 

Drøftelse af skrivelsen. Søren arbejder videre på sagen.  

5. Opfølgning på tiltag til kortbanehåndbold (net+skinner m.m.) 
Se orientering vedr. dette under punkt 1.  

6. Næste møde 
Den 11. november 2019 kl. 19.  

7. Godkendelse af referat 
Referatet godkendes.  

8. Eventuelt 
Børneattester. Vi beslutter, at der indhentes børneattester løbende ved ansættelser og derefter én gang 
årligt for alle ansatte i forbindelse med sæsonens opstart i september. Peter står for indhentning.  

Orientering om mellemværende med BIF. Drøftelse af aftaler med BIF – Søren følger op med BIF’s formand. 
Kim har kontakt til kommunens foreningskonsulent, som vi inviterer til et kommende møde. Kim aftaler og 
sender invitation ud til foreningerne.  


