Mødereferat
Åbning af møde
Bestyrelsesmøde i Aarup Fritidscenter (AFC) blev afholdt i Cafe Aftersport d. 11. December.

Deltagere
De fremmødte deltagere var :

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

Ingen

Referat af møde i
bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Tirsdag den 11. December 2018
1. Godkendelse af seneste referat.
- Referat fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018 blev gennemgået og
godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning økonomi 2018 og budget 2019.
- Der blev gennemgået foreløbigt regnskab for 2018 og udkast til budget 2019
med revisor Jan Hansen.
- Der estimeres et overskud for 2018 på ca. 480.000 kr. Dette er dog med
forbehold, idet alle udgifter for 2018 endnu ikke er kendt.
- Det blev konstateret, at der er et betydeligt fald i udgifterne til forsikring.
Årsagerne hertil blev drøftet og det blev aftalt, at Jan undersøger hvori
dette fald er begrundet. Det er for bestyrelsen vigtigt, at der ikke
er ”manglende” forsikringsdækning for aktiviteterne i Fritidscentret.
- Budgettet for 2019 blev gennemgået. Der er en væsentlig usikkerhed i
forhold til aktivitetstilskud m.v., hvorfor der må forventes et
balancemæssigt underskud for 2019. Dette er dog i det væsentligste
begrundet i afskrivninger, hvorfor der ventes likviditetsmæssigt overskud.

3. Opfølgning netværksmøde med centerledere og Assens Kommune.
- Hans og Mikael har deltaget i netværksmøde i Salbrovadhallen.
- Assens Kommune har opstillet nye retningslinjer for opstilling og indsendelse
af regnskaber. Dette er tænkt for at skabe ensartethed i alle kommunens
haller og idrætscentre.
- Ikke-tilskudsberettigede aktiviteter skal ikke fremadrettet fremgå af
regnskaberne. For Aarup Fritidscenter er det særligt Totalbankens
aktionærmøde, der her kan blive relevant.
4. Opfølgning LAN-Party.
- Der har været kontakt til arrangørerne af LAN-party i Glamsbjerg. De
virkede umiddelbart afvisende i forhold til at komme og fortælle om deres
set-up. Der var derfor enighed om at gå videre med vores arrangement uden
dem.
-

Næste lokale arrangementer er i Assens den 12.-13. januar 2019 og i
Glamsbjerg 1.-2. februar.

-

Hans vil komme med forslag til datoer på næste møde.

5. Centerlederens hjørne.
-

-

-

Hans har fået tilbud på solcelleanlæg (2x50kW og 1x90kW).
Det billigste tilbud medfører en besparelse på ca. 63.000 kr. pr. år, hvilket
vil betyde en tilbagebetalingstid på 4,5 år.
Det blev drøftet, om der eventuelt kan søges tilskud/støtte til
energioptimering hos Assens Kommune. Henrik undersøger mulighederne
herfor.
Der er blevet udført mindre vedligeholdelsesopgaver i centret. Banderne er
blevet repareret, døre er justeret og gået efter, der er blevet monteret
bøjle på dør i kælderen, alle dørpumper er gået efter/udskiftet.
Der mangler tagrende ved Pletskuddet, hvilket giver problemer med
alger/frostsprængninger.
Belægningen i Fritidscentret er go. Det er Hans’ vurdering, at vi får en god
andel af eksterne arrangementer.

6. Udbetaling af gage til bestyrelsen.
- Der var enighed om at udbetale gage til bestyrelsen for 2018 med de
sædvanlige satser.
7. Eventuelt.
- Der var ikke yderligere under eventuelt.
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Næste møde
Afholdes i forlængelse af dialogmøde med foreningerne den 14. januar 2019

Referent, Bo Møller Jensen

Dato for godkendelse
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