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Mødereferat Generalforsamling 2020 

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter  
 

 

 

Emne Generalforsamling 

Lokation Cafeteriaet, Brenderup 

aktivitetscenter 

Referent Peter Dato 10/06/2020 

Til stede 9 stemmeberettigede +  

Søren, Svend, Peter, Sussi, 

Steffen, Kim 

Fraværende 
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2. Valg af stemmeudvalg  
Heidi Colbæk og Morten Kamp blev valgt 

3. Valg af dirigent  
Henry Yndgård blev valgt 

Det blev konstateret at generalforsamling er lovligt indvarslet. 

Generalforsamlingen skal jvf vedtægter afholdes i 1. kvartal. Dette har ikke været muligt grundet Corona, 
men da generalforsamlingen afholdes hurtigst muligt efter ’nedlukningen’, fortsætter generalforsamlingen 
efter de gældende vedtægter. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til afvigelsen fra 
tidsfristen. 

4. Årsberetning fra bestyrelsen  
Bestyrelsens beretning for 2019 

 

Først og fremmest har det været et år præget af stor aktivitet i både BIF og GFH. Der har været næsten fuld 
belægning i begge haller på hverdagene, og der har været et væld af forskellige aktiviteter i mange 
weekends. Ligeledes er der i 2019 blevet startet bordtennis op. 

 

I sommerferien blev der afholdt både fodboldskole (BIF) og gymnastikskole (GFH) og der var også 
dansetræning i uge 30. 

 

Der blev også tid til et foredrag med fodboldtræneren Troels Bech, hvor overskuddet gik til Cheptigit-
projektet i Kenya. 

 

Den årlige arbejdsdag blev afholdt den 25. maj. Stor tak for hjælpen til de fremmødte. Vi nåede velbeholdent 
igennem de opgaver vi havde forestillet os (herunder rengøring, vedligehold og oprydning både ude og 
inde), og havde også tid til at hygge os undervejs. 

 

Året 2019 vil gå over i historien for Brenderup Aktivitetscenter som et år, hvor vi først og fremmest arbejdede 
med at konsolidere driften af centeret. Der er ikke blevet sat store tiltag i værk, vi har i stedet for fokuseret på 
at strømline vores processer og forretningsgange. 

 

Sidste år måtte vi berette om en stor engangsudgift i forbindelse med omlægning af vores lån i 
kommunekredit. En låneomlægning der var begrundet i ændring af den model som kommunen tildeler 
driftstilskud til hallerne efter. Vi har på bagkant haft en dialog med kommunen om sagen og der blev fundet 
midler til at øge den samlede tilskudspulje og vi har fået forøget tilskuddet med 50.000 kr. Herfra skal lyde en 
tak til vores lokale byrødder for deres indsats i denne sag. 

 

Til slut vil vi gerne takke for det gode samarbejde med de lokale foreninger og institutioner og også en tak til 
vores sponsorer og alle de frivillige for deres opbakning. 

 

 

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Regnskab  
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegnelser. 
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Regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk 

6. Budget  
Formanden præsenterede budgettet for 2020 

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen i starten af året, men pt. er der lidt usikkerhed omkring det pga. 
Corona-situationen. 

 

Spørgsmål og svar: 

Der er ikke budgeteret med sponsorater? 

 Det er korrekt. Det er Brenderup aktivitetscenters strategi kun at søge sponsorater, når der er et 
konkret behov. Dog er det muligt for sponsorer at henvende sig, og det vil vi altid se velvilligt på. 
 

7. Indkommende forslag  
Der er ikke indkommet nogle forslag. 

8. Vedtægtsændringer 
Ingen indkommende forslag. 

9. Valg af bestyrelse  
På valg som formand, Søren Christensen  

Ingen andre opstillede.  

Søren blev genvalgt 

 

Sussi har desværre valgt at trække sig efter en årrække som kasserer, derfor er der ekstraordinær 
afstemning om kasserer for en 1-årig periode. 

På valg som kasserer, Henrik Berg Svendsen  

Ingen andre opstillede.  

Henrik blev valgt 

 

På valg som bestyrelsesmedlem, Peter Huusom Nielsen  

Ingen andre opstillede.  

Peter genvalgt 

 

På valg som suppleant var Rasmus Lundhus og Jacob Nielsen  

Rasmus modtager ikke genvalg. 

Jacob Nielsen og Danny Camargo blev valgt 

 

10. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår BDO – Genvalgt. 

mailto:bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk


 

Side 4 af 4 
 

11. Eventuelt 
 

 Ifm med opstart efter sommerferien – og i forlængelse af Corona – skal der laves nogle fælles 
retningslinjer. 

 Bestyrelsen har besluttet kun at søge Corona-kompensation i det tilfælde det er absolut 
nødvendigt. Hvis vi får et normalt efterår, ser det ikke ud til at der bliver behov for det.  

   


