Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Onsdag den 18. september 2019 i Aarup Fritidscenter

Deltagere: Mikael Clausen, Anders Lebæk, Morten Christensen, Hans Nielsen og Bo Møller
Jensen
Afbud: Claus Bjørn
Følgende emner blev behandlet på mødet:
1. Godkendelse af seneste referat.
- Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2019 blev gennemgået og godkendt uden
bemærkninger.

2. Belægning i Centret.
- Hans oplyste, at der nu er sket endelig fordeling af haltider og at belægningen i øvrigt
ser fornuftig ud for resten af året.
- Venstre Ungdom afholdt årsmøde i Fritidscentret i den forgange weekend. Det gik fint
og arrangørerne var gode til at rydde området omkring Fritidscentret. Forplejningen
blev leveret af Cafe Aftersport. Der var generelt enighed om, at det er positivt at vi
kan tiltrække sådanne arrangementer og at de kan afvikles på en god måde.
- Hans oplyste endvidere, at DGI og gymnastikafdelingen har været gode til at lægge
arrangementer i efteråret.
- Fodboldafdelingen har også booket ind på en række stævner, som vi håber også
kommer til Aarup.
- Endelig skal kommunemesterskaberne i fodbold afvikles i januar. Dette har tidligere
været i Arena Assens.
3. Centerlederens hjørne.
- Forpagteren af Barløse Golf har udtrykt interesse for et eventuelt samarbejde
vedrørende cafeteriadriften. Spørgsmålet blev drøftet i bestyrelsen og der var
enighed om, at vi for nuværende ikke tager dialogen om et samarbejde. I forlængelse
heraf blev det drøftet, at bestyrelsen snart skal vurdere, hvordan stillingen som
centerleder skal se ud, når Hans forventeligt går på pension. Det blev besluttet at
bestyrelsen holder en ”workshop” for at bringe ideer i spil. Hans giver en
tilbagemelding til Barløse Golf.
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Fritidscentret er blevet kontaktet af ”Grøn Industri”, der tilbyder at installere en ny
(grøn) varmeinstallation i form af en varmepumpe. Spørgsmålet blev drøftet, og der
var enighed om, at Fritidscentret tilstræber en grøn profil, hvilket også ses i form af
udskiftningen til LED-lys samt etablering af solceller. Grøn Industri budgetterer med
en tilbagebetalingstid på ca. 10 år for en ny varmeinstallation. Den nuværende
varmeinstallation er ca. 5-6 år gammel og fungerer godt. Der var enighed om, at en
udskiftning af varmeinstallationen ikke er aktuel på nuværende tidspunkt.
Cafe Aftersport har oplyst, at der til det eksisterende kasseapparat i cafeteriet er
tilknyttet et dyrt abonnement. Det blev aftalt at Hans og Morten i fællesskab tager
kontakt til Cafe Aftersport med henblik på at undersøge mulighederne for eventuelt
at etablere en ny (og billigere) løsning.
Hans oplyste at der er igangsat låneomlægning på realkreditlånene. Pt. afventer vi en
vurderingsmand fra LR-kredit, hvorefter lånene forventeligt omlægges.
Endelig oplyste Hans, at han har igangsat et projekt vedrørende opsætning af
cykelstativ ved indgangen til hal 3/4. Hans har indhentet tilbud på et stativ til
foreløbigt 10 cykler. Herefter må behovet for yderligere vurderes. Hans undersøger
om dette selv skal monteres eller alternativt om smeden kan levere en ”færdig”
løsning inkl. montage.
Der er nu etableret flytbart bagnet til kortbane i hal 1 (five-a-side-håndbold). Hans
fandt en væsentlig billigere løsning end oprindelig estimeret.

4. Diverse opfølgning.
- Infoskærm: Hans har indhentet tilbud på skærm til forhallen og det er billigere at
indkøbe selve skærmen selv. Program m.v. koster ca. 2.000 kr. og der var enighed om
at igangsætte dette projekt med firmaet Nordic Screen. Morten tager kontakt til deres
repræsentant for at høre nærmere. Det blev besluttet, at hver forening skal udpege
en ansvarlig til at lægge indhold på skærmen. Navne på disse skal meldes ind til Hans
senest 1. november. Morten vil stå for at udarbejde nogle retningslinjer for brug af
infoskærmen.
- Årshjulet er nu lagt ind i agendaen, så vi kan se, hvad der sker de enkelte kvartaler.
- Bo har kontaktet Klaus Linde vedr. allonge til lejekontrakten for Sport og Fitness. Bo
afventer en tilbagemelding herpå.
- Hans får IT-manden til at sende adgangskode til hjemmesiden til Bo, så referater kan
lægges på hjemmesiden.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. oktober 2019 kl. 18.00 i
Fritidscentret.
Workshop for bestyrelsen afholdes tirsdag den 26. november kl. 17.00 på Aarup Kro
(Mikael kontakter Casper herom).
Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 kl. 18.00 i Fritidscentret.

Referent: Bo Møller Jensen

