Mødereferat
Åbning af møde
Dialogmøde med idrætsforeninger som lejer haltid i Aarup Fritidscenter (AFC) blev afholdt d. 14.
Januar 2019.

Deltagere :
Fremmødte fra bestyrelse og centerleder var :

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

Badminton meldte afbud til dialogmøde.

Referat af dialogmøde
i Aarup Fritidscenter
Mandag den 14. Januar 2019
1. Gymnastik.
Føler det går godt som det skal.
Glad for fælles arrangementer
Fremgang i medlemstal.
Ønske om mere haltid Onsdag hal3.
Vil gerne booke lokaler ved Pletskuddet til møde- og arrangementer for Gymnastik.
Aktionærmøde Totalbanken, vil gerne undgå aflysning Mandag
Gymnastik har mistet nøgle, prøver at lede en ekstra gang. Linda kontakter Hans
med status.
Garderobeplads ønskes i mellemgang til hal3 (sko/overtøj).
Cafe Aftersport, ønske om bedre og sundere udbud af mad. Ønsker mere aktivt
Cafe Aftersport. Gymnastik kontakter Cafe Aftersport herom.
Ris/ros :
Godt samarbejde med Hans, foreninger, bestyrelsen og Sport&Fitness.
Ur i Hal3 er ikke præcis.
2. Håndbold.
Gode sportslige resultater ved dame og herre.
God udvikling ved ungdom. Udfordring med at finde trænere.

Igang med strukturændringer. Holdsport applikation anvendes.
Håndboldens dag var godt arrangement.
”Five-a-side” bliver næste arrangement. Ønske om ekstra net til adskillelse. Hans
oplyser ca. pris 50.000 kr. til etablering.
Ønske hal1, 2 og gerne lidt tid i hal3 (Tirsdag). Desuden generelt ønske om mere
haltid.
Ønske om øget muligheder for infoskærm.
Ønske om markering af ”Stige”. Koldtvands dispenser
Ris/ros :
Godt samarbejde med Cafe Aftersport, Hans, foreninger og bestyrelsen
Halgulv er ofte meget beskidt om eftermiddagen når ”skolen” har været i hallen.
3. Fodbold.
Ved at tilpasse struktur, nye medlemmer i bestyrelsen.
Udfordring med fastholdelse af ungdomshold, og med at finde trænere.
Ønske om bander på tværs af hal til opdeling af hal i 3 baner.
Der blev talt om forskellige muligheder for bander. Hans undersøger evt.
muligheder.
Tilfreds med Haltid, som bruges pånær Fredag efter kl. 20.15.
Stort ønske om kunstofbane, svært at få tider i Tommerup og Glamsbjerg som har
kunstofbane.
Ris/ros :
Utilfredshed med at Cafe Aftersport er lukket om Fredagen. Opfordring til at
arrangere i samarbejde med Cafe Aftersport.
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