Mødereferat bestyrelsesmøde 11-11-2019
Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter
Emne

Bestyrelsesmøde

Lokation

Mødelokale, Brenderup
aktivitetscenter

Referent

Til stede

John K., Rasmus, Steen,
Sussi, Steffen, Allan, Kim,
Jakob

Fraværende

Dato

11-11-2019

Svend

Indhold
1.

Debat med Thorbjørn Kristensen (kommunens foreningskonsulent) __________________ 1

2.

Nyt fra Kim ________________________________________________________________ 1

3.

Økonomi _________________________________________________________________ 2

4.

Brenderup Motion __________________________________________________________ 2

5.

Skrivelse til kommunen/politikerne vedr ekstraomkostningerne til låneomlægning _____ 2

6.

Generalforsamling 2020 (dato, hvem er på valg, mm) _____________________________ 2

7.

Næste møde _______________________________________________________________ 2

8.

Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2

9.

Eventuelt _________________________________________________________________ 2

1.

Debat med Thorbjørn Kristensen (kommunens foreningskonsulent)

Kort orientering om Thorbjørns arbejde og hvilke opgaver han evt. kan assistere med. Snak om
aktivitetscenterets udviklingsmuligheder. Thorbjørn kan kontaktes på thorbjorn.kristensen@middelfart.dk

2.

Nyt fra Kim

Stort aktivitetsniveau. Trods fald i håndboldtimer er der kommet andre aktiviteter (fodbold + futsal) ind og
kalenderen er godt fyldt op. Vi har Munkegården, Billesbølle helhedsskole, bordtennis på listen.
Kim fremlagde beregninger omkring økonomi i overnatninger ved den nuværende model med betaling pr
deltager vs normale haltimer med lokaletilskud. Vi undersøger tingene nærmere.

Side 1 af 2

Pokalmesterskab i håndbold i 2 haller 14. marts og 2 fodboldstævner + et Albani cup arrangement er
kommet i kalenderen.
Oplæg til koncept for padeltennis ved BAC.

3.

Økonomi

Gennemgang af økonomi pr. 31.10.19.

4.

Brenderup Motion

Deltager fremover i bestyrelsen på lige fod med BIF og GFH

5.

Skrivelse til kommunen/politikerne vedr ekstraomkostningerne til
låneomlægning

Der er bevilget 50.000 kr i ekstra tilskud til hallerne fra 1. januar. Vi stiller os tilfreds med den løsning og
foretager os ikke yderligere.

6.

Generalforsamling 2020 (dato, hvem er på valg, mm)

Sussi vil gerne fratræde sin post som kasserer efter næste generalforsamling.
Generalforsamling afholdes mandag d. 23. marts kl 19.
Peter og Søren er på valg – begge genopstiller
Jacob genopstiller som suppleant
Rasmus genopstiller ikke pga af flytning til et andet sogn.

7.

Næste møde

Tirsdag d. 7. januar kl 19 i hallen.

8.

Godkendelse af referat

Godkendt.

9.

Eventuelt

Peter, Søren og Kim arrangerer lagkagemøde med brain-storming til udviklingsplan for BAC.

Side 2 af 2

