
 

 
         Mødereferat 

Åbning af møde 

Bestyrelsesmøde i Aarup Fritidscenter (AFC) blev afholdt i Cafe Aftersport d. 21. Februar 19. 

Deltagere 

De fremmødte deltagere var : 

Mikael Clausen, Claus Bjørn, Anders Lebæk, Hans Nielsen og Bo Møller 

Jensen 

Afbud : Henrik Dupont Larsen 

Referat af møde i 

bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Torsdag den 21. Februar 2019 

 

1. Godkendelse af seneste referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. Januar 2019 blev gennemgået og godkendt 

uden bemærkninger.  

 

2. Opfølgning dialogmøde med foreninger 

Gymnastik: Der var enighed om, at vi som en forsøgsordning sætter en (eller 

flere) skohylder op i mellemgangen over radiatorer. Det er samtidig vigtigt at 

gymnastikafdelingen præger deres medlemmer til, at egentlig omklædning skal 

foregå i omklædningsrummene. 

Håndbold: Der var enighed om at opsætte yderligere en informationsskærm i 

forhallen, som foreningerne også kan få adgang til at lægge informationer op 

på. Det skal være Fritidscentrets skærm og os der sætter retningslinjer m.v. for 

indhold. Hans undersøger mulighederne og pris herfor nærmere.  

Håndbold: Der er et ønske om brug af hal 3 til opvarmning før træning. Der var 

enighed om, at dette må aftales nærmere foreningerne imellem 

(Gymnastik/håndbold). 

Håndbold: Der var enighed om ikke at gå videre med forespørgslen om en 

vanddispenser. 

Fodbold: Der var enighed om at indkøbe yderligere små bander til adskillelse af 

banen ”på tværs”. 

 



Side 2 

3. Etablering af solceller. 

- Prisen for et komplet solcelleanlæg er ca. 340.000 kr. Tilbagebetalingstiden 

er anslået til ca. 4,5 år. 

- Der var enighed om at vores nuværende økonomi kan bære investeringen og 

at det sender et miljørigtigt/bæredygtigt signal. Der var enighed om at 

igangsætte projektet. 

 

4. LAN-Party 29. marts 2019. 

- Arrangementet er annonceret på Facebook – Mikael har fået enkelte 

reaktioner herpå. 

- Mikael får sat opslag i avisen. 

- Internetforbindelsen er opgraderet til en 300 MB fast forbindelse. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

- Det skal afklares om badminton har en kandidat der kan træde ind i stedet 

for Henrik. Det er væsentligt, at det er en med lyst og interesse og gerne 

en, der har et fagligt bidrag. 

- Bo og Mikael genopstiller. 

 

6. Eventuelt. 

- Der var ikke yderligere under eventuelt. 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17.00. 

Næste møde 

D. 26. Marts kl. 17 2019 i Cafe Aftersport 

   

Referent, Henrik Dupont Larsen  Dato for godkendelse 

 


