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1.

Valg af stemmeudvalg

Charlotte Tubæk og Jacob Langøe blev valgt
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2.

Valg af dirigent

Henry Yndgaard 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.

3.

Årsberetning fra bestyrelsen

Bestyrelsens beretning for 2020
Det forgangne år har er langt hen ad vejen mest egnet til at blive proppet i glemmebogen. Covid 19
pandemien har sat sig sine tydelige spor i aktivitetsniveauet og meget af vores arbejde har handlet om i BAC
har handlet om afspritning, restriktioner, forholdsregler, forsamlingsforbud osv.
Det er vel samlet set blevet til ca 5 måneders nogenlunde planmæssig aktivitet i løbet af året.
Skal vi se noget positivt i omstændighederne må det være at vores setup i BAC har vist sig at være robust
og skalerbart. Vi har en relativt ny og modernes bygningsmasse med lavt tomgangsforbrug og kun 1 fast
fuldtidsansat, så vi har været i stand til at tilpasse vores omkostninger fornuftigt og vi har ikke gjort brug af
nogen af regeringens kompensationsordninger – vi har snildt kunnet klare os uden.
Sidste sommer meddelte Kim noget uventet at han opsagde sit job som halinspektør hos os. Efter en lidt
hektisk ansøgningsproces kunne vi per 1. september byde velkommen til Christian Bejlegaard Thomsen som
ny halinspektør i BAC. Christian var for nogle allerede et kendt ansigt i lokalområdet, da han er født og
opvokset her i Brenderup.
Vi ser nu frem til at Christian for alvor kan komme i gang med at videreudvikle vores setup i BAC til glæde for
alle vores brugere.
Siden nytår har vi i og omkring bestyrelsen arbejdet med at udvikle et koncept for etablering af padelbaner.
Det foregår i et samarbejde med BIF, BGF (Båring Gymnastikforening) og GFH og målet er etablering af 2
stk padelbaner ved BAC og 2 stk padelbaner i Båring.
Desuden har vi etableret et byggeudvalg, der arbejder videre med planerne om at udvide BAC med endnu
en træningshal og større og bedre faciliteter til Brenderup Motion.
Der var ingen spørgsmål og kommentarer.
Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4.

Regnskab

Formand og kasserer fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegnelser.
Der var ingen spørgsmål og kommentarer.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk
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5.

Budget

Formanden præsenterede budgettet for 2021
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen i starten af året, men pt. er der lidt usikkerhed omkring det pga.
Corona-situationen. Tallene er baseret på de (corona-)erfaringer vi gjorde i 2020.
Der var ingen spørgsmål og kommentarer.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

6.

Indkommende forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

7.

Vedtægtsændringer

Ingen indkommende forslag.

8.

Valg af bestyrelse

På valg som kasserer, Henrik Berg Svendsen
Ingen andre opstillede.
Henrik blev genvalgt
På valg som bestyrelsesmedlem, Svend Sabro
Ingen andre opstillede.
Svend genvalgt
På valg som suppleant var Danny Camargo og Jacob Nielsen
Jacob Nielsen og Danny Camargo blev valgt

9.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO – Genvalgt.

10. Eventuelt
•

•
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GFH har brug for flere timer. De har alt for store hold. Gymnaster melder fra, fordi ’de ikke bliver
set’. GFH vil gerne at der bliver sat mere fart i byggeprojekt.
o BAC har pladsudfordringer. Hvis der skal bygges mere, så skal der ’frigøres’ noget jord
til parkering. Vi afventer på 6. uge et møde med Plan&Byg i Middelfart kommune
o Som midlertidig løsning arbejdes der på, at vi kan leje os ind andre steder.
o I Køge sælger de en oppustelig dome til 1 kr.
o Kan vi dele parkering med Anna Trolle?
BAC skal være bedre til at udbrede kendskabet til generalforsamling. Evt. via mail fra
foreningerne.

