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1. Nyt fra Christian 
Udendørs aktiviteter er startet. 

Ventilationsservice. Brandspjæld er lavet. Røgdetektor i ventilationsanlægget virker ikke. 

El-service/eftersyn på el ved Fl. Bager. Opfølging på nødbelysning i morgen. 

Brandporte virker ikke i sammenhæng med branddetektionen. 

Ønskeliste til grej til sommeraktiviteter ved BAC præsenteret. 

Vi sætter gang i sommeraktiviteterne i form af nogle faste familiedage med involvering af foreningerne og 
muligheder for brug af udstyret på andre tidspunkter. Christian er tovholder og foreninger melder interesse 
og evt. deltagere til planlægningen. 

Christian har købt et air hockey bord, der sættes op som erstatning for bordfodboldspiller der er kaput. 

2. Økonomi – herunder budget for 2021 (revideret) og godkendelse af 
regnskab for 2020 

Balance pr 31-03-2021 gennemgået. Det ser fornuftigt ud. 

Budget opdateret pr 14-04-2021 gennemgået og godkendt 

Årsregnskab 2020 gennemgået og godkendt. Der er et par slåfejl som revisoren skal have rettet og 
navnelisten skal opdateres. 
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3. Padel projektet – status 
Opdatering på status. Der arbejdes stadig på at etablere et økonomisk grundlag for banerne. 

4. Byggeprojektet – opdatering efter 2. møde i projektgruppen 
Projektbeskrivelsen blev præsenteret. Projektets øvrige status blev gennemgået. Vi arbejder videre på fuldt 
drøn. 

 

Vi tager kontakt til borgmesteren for et snarligt møde. 

5. Næste møde 
Tirsdag.d. 1.juni kl 19 i hallen 

6. Eventuelt 
Lys til fodboldbanerne blev kort vendt. Camilla og Søren snakker videre om sagen. 

7. Godkendelse af referat 
Godkendt. 

 


