Mødereferat
Åbning af møde
Bestyrelsesmøde i Aarup Fritidscenter (AFC) blev afholdt i Cafe Aftersport d. 13. Juni.

Deltagere
De fremmødte deltagere var :

Mikael Clausen, Claus Bjørn, Anders Lebæk, Hans Nielsen og Henrik
Dupont Larsen
Afbud :

Bo Møller Jensen

Referat af møde i
bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Tirsdag den 13. Juni 2018

1. Godkendelse af seneste referat
- Sidste referat blev godkendt uden anmærkninger
2. Status driftsøkonomi
- Det blev aftalt at der 2 gange årligt skal udarbejdes en fyldig oversigt over
vores driftsøkonomi af Lene. Det bliver juni og december. Dette gøres for at
få en bedre indsigt og overblik i økonomien for bestyrelsen. Hans ligger det i
årshjulet
- Hans oplyser han er blevet kontaktet af Assens kommune. Der er lavet en
regnefejl, og AFC. Får pr. år 40.000,- mindre i tilskud.

3. Agenda og referater på AFC’s hjemmeside
- Der var enighed om at ligge referater op på hjemmesiden. Hans søger for
mulighed for dette til Henrik, samt plads på hjemmesiden. Opstart til næste
møde. Det giver et godt billede af hvad der sker i AFC’s bestyrelse.
Bestyrelsen ønsker gennemskuelighed for alle interessenter af AFC.
- Det aftales at årshjulet også ligger på vores hjemmeside.

4. Centerlederens hjørne
- Ingen mulighed for landskampe, da der allerede er etableret dette i Aarup
Bio
- Hans oplyser der ikke er nogen specielle tiltag der skal laves i
sommerlukningen
- Glemte sager ligger efter aftale for forhallen i AFC
- Der e-sport arrangement den 3/9 Fredag/lørdag. Der er oprettet en
aktivitetsgruppe (e-gruppe) Med Hans, Anders, Henrik og Mikael som
varetager dette event. Der er møde den 14/8 kl. 18,00 i AFC. Der er
punkter der skal følges op på inden næste møde.





Etableres bedre internetforbindelse. Minimum 500 mb. Ans. Hans
Møde og information til Heidi og Claus – Kunne laves nogle madløsninger
som Henrik foreslog Ans. Hans + Mikael
Eventet er til max 100 mand, men kan udvides til 150 hvis der kommer
behov for dette. Ans E-gruppen

Der skal arrangeres promotion af eventet. Ans. Henrik + (gruppen) Det vurderes at
de sociale medier er bedste løsning.

Næste møde
D. 13. September kl. 18 i Cafe Aftersport.

Sekretær, Mikael Clausen

Dato for godkendelse
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