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Mødereferat bestyrelsesmøde 07-01-2020 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

Emne Bestyrelsesmøde 

Lokation Mødelokale, Brenderup 

aktivitetscenter 

Referent 

Søren 

 Dato 07-01-2020 

Til stede Svend, John, Allan, Peter, 

Morten, Steen, Søren 

Fraværende 

 

 Steffen, Rasmus, Sussi, Jacob 
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5. Generalforsamling 2020 (dirigent, annoncering)__________________________________ 2 

6. Næste møde _______________________________________________________________ 2 

7. Godkendelse af referat ______________________________________________________ 2 

8. Eventuelt _________________________________________________________________ 2 

 

 

1. Nyt fra Kim 
Der har været travlt siden sidst og der bliver travlt i den kommende periode. Der er flere store arrangementer 
på bedding, f.eks. pokalstævne i håndbold, fodboldstævner, futsal fynsmesterskab, gymnastikopvisning og 
evt. DGI gymnastikstævne. Der bliver behov for mange hjælpere til flere af disse arrangementer. 

2. Økonomi – status pr 31-12-2019 + revurdering af vores kassekredit-
ramme. 

Saldobalance pr 31-12 gennemgået. Der er optræk til et lille overskud. Der skal laves nogle omposteringer 
vedr tilgodehavender for 2017 og 18 og det endelige resultat er ikke klart før revisoren har været inde over 
det. 

 

Vedr. behov for kassekredit undersøges det med forvaltningen om udbetaling af tilskud kan flyttes for at 
tilgodese vores likviditet. 
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3. Forespørgsel fra BIF vedr. opsætning af bander til indefodboldstævner 
BAC sørger for at der er opstillet bander til indefodboldstævner. 

4. Lønregulering + evt ændring af Kims ansættelseskontrakt mht. til leje 
af cafeterialokaler 

Søren er bemyndiget med en ramme til lønregulering. 

5. Generalforsamling 2020 (dirigent, annoncering) 
Svend spørger Henry Yndgaard vedr dirigent-rollen. 

Søren sørger for annonce i Melfar Posten. 

6. Næste møde 
Mandag d. 17. februar 2020 kl 19.:00 i hallen. 

7. Godkendelse af referat 
Godkendt 

8. Eventuelt 
Husk lagkagemøde som kick-off møde til udviklingsplan. 


