
Referat af møde i 
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 
Onsdag den 19. juni 2019 hos Hans 

 
 
Deltagere: Mikael Clausen, Claus Bjørn, Anders Lebæk, Morten Christensen, Hans Nielsen og Bo 
Møller Jensen 
 
Afbud: Ingen 
 
Følgende emner blev behandlet på mødet: 
 

1. Godkendelse af seneste referat. 
- Referat fra bestyrelsesmøde den 25. april 2019 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 
- Referat af Generalforsamling 2019 blev fremlagt – dette er tidligere godkendt af 

dirigenten på Generalforsamlingen.  
 
 

2. Opfølgning Café Aftersport. 
- Bestyrelsen gennemgik Cafe Aftersports seneste regnskabstal (nøgletal). 
- Heidi og Claus har bemærket, at der har været arrangementer i Fritidscentret, som de 

ikke har været en del af. Blandt andet har foreninger afholdt arrangementer, hvor de 
selv har medbragt mad eller har fået det udefra. Det er bestyrelsens generelle 
holdning, at foreningerne i videst muligt omfang bør støtte op om driften i Cafe 
Aftersport. 

- Betaling af leje i forbindelse med leje/lån af mødelokaler blev drøftet. Bestyrelsens 
holdning er, at der som udgangspunkt ikke skal kræves lejebetaling, hvis der købes 
mad/drikkevarer i Café Aftersport.  

- Heidi og Claus har fortsat ønske om at holde lukket i august. Bestyrelsen vurderer det 
er ok, dog skal der være mulighed for at holde møde m.v., hvis nogen ønsker det. Det 
praktiske i forhold til oplåsning og aflukning bør kunne løses. Hans bemærkede at 
særligt problemstillingen vedrørende hvem der skal låse op i forbindelse med møder 
er væsentlig. 

- Der var enighed om, at der følges op på status i Café Aftersport i begyndelsen af den 
nye sæson. 

  



 
3. Fordeling af haltimer. 

- Han og Mikael orienterede om fordelingen af haltider. Fordelingen er på plads og 
meldes ud til foreningerne i løbet af den kommende uge. 

- Badminton har afgivet deres haltid i hal 3 onsdag. 
 

4. Centerlederens hjørne. 
- Der er indkøbt en ny gulvvasker som besluttet på tidligere møde. 
- Solceller er opsat, der mangler dog tilslutning. 
- Skohylde i gangen ved hal ¾ er sat i projekt. Det forventes klar ved sæsonstart. 
- Infoskærm i forhallen: Hans forhandler med leverandør heraf. I forlængelse heraf var 

der en generel drøftelse om adgangen til at uploade informationer til skærmen. Dette 
drøftes nærmere, når vi ved mere konkret om en løsning. 

- Opladestation: Hans har fået et nyt tilbud på ca. 5.500 kr. Der kan måske findes en 
sponsor hertil. Hvis ikke er det bestyrelsens holdning, at dette afventer/udskydes. 

- Håndboldmål: Hans har fået tilbudt nye mål til 10.000 kr. Der var enighed om 
udskiftning heraf. 

- Asfalt på parkeringspladsen: Der er to mindre skader der skal udbedres. Hans 
undersøger dette nærmere, herunder om det eventuelt kan ske i forbindelse med, at 
Skolen skal have lagt ny asfalt i skolegården og på p-plads. 

- Jubilæum: Der var enighed om, at der ikke skal ske markering af jubilæum. 
 

5. Årshjul. 
- Der var enighed om at indarbejde årshjulet i agendaen til bestyrelsesmøderne 

fremadrettet. 

 

6. Sport og Fitness lejekontrakt. 
- Sport og Fitness har ønsket en allonge (tillæg) til lejekontrakten, idet selskabet har 

fået ny selskabsstruktur. 
- Der var enighed om, at vi accepterer et nyt selskab som lejer, men at vi ikke kan 

godkende det fremsendte udkast til allonge, da det er for ukonkret. Bo tager kontakt 
til Klaus Linde og forsøger at få konkretiseret allongen. 

 

7. Adgang til hjemmeside. 
- Bo får adgang til hjemmesiden, således at han kan lægge referater fra 

bestyrelsesmøder op. 

 



8. Eventuelt. 
- Der var ikke yderligere under eventuelt. 

 
- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 18. september 2019 kl. 18.00 i 

Fritidscentret. 
 
 

 
Referent: Bo Møller Jensen 


