
Referat af møde i 
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Tirsdag den 3. marts 2020 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 27. januar 2020 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 
- Referat af dialogmøde den 27. januar 2020 blev gennemgået. 
- Der mangler fortsat referat af bestyrelsesmødet den 5. december 2019. Dette 

godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

2. Skolefesten fremadrettet. 
- Forud for dagens bestyrelsesmøde blev der afholdt et kort møde med skoleleder Poul-

Erik Svendsen. 
- Bestyrelsen redegjorde her for, at man ønskede skolefesten fremadrettet skulle 

placeres i første uge af april eller senere, idet dette ikke ville give konflikt med 
Fritidscentrets øvrige brugere. 

- Poul-Erik Svendsen oplyste, at man fortsat ønskede at afholde festen i midten af 
marts, da det passede bedst med skolens øvrige aktiviteter (prøver for 9. klasse m.v.). 

- Det blev aftalt at Poul-Erik undersøger i sit bagland om første uge i april vil være en 
mulighed fremadrettet. 

 
- I forlængelse heraf blev afviklingen af skolefesten den 12. marts 2020 konkret drøftet. 

Morten udtrykte generel utilfredshed blandt de aktive badmintonspillere, idet 
badminton bliver særligt hårdt ramt af aflysninger i uge 11. 

- Anders oplyste, at badminton kunne få fodbolds haltid onsdag. 
- Det blev herefter drøftet om Gymnastik skulle rykkes, for at lade andre foreninger 

komme til (gymnastik er som udgangspunkt ikke berørt af skolefesten). Der var 
generel enighed om, at det burde ”gå ud over” alle. Bo bemærkede dog, at det var 
sidste uge op til opvisningerne i Aarup Fritidscenter og at eventuel aflysning vil ske 



med under én uges varsel. Under disse særlige omstændigheder blev der enighed om, 
at gymnastik ikke rykkes i uge 11. Morten præciserede, at det stadig var badminton, 
der var den store taber herved. 

 
 

3. Fordeling af haltider 2020/2021. 
- Fordelingen af haltider for den kommende sæson blev drøftet. 
- Der er indkommet ønsker om mere tid fra bl.a. håndbold, herunder mulighed for at 

samle træningen tirsdag torsdag og her gøre brug af hal 1, 2 og 3. Håndbold er 
kommet med et oplæg hertil. 

- Der var enighed om, at såfremt håndbold skulle kunne bruge hal 3 om tirsdagen, 
krævede dette også, at de samtidig fik hal 2. Ellers ville formålet hermed være spildt. 

- Konkret blev der kigget på gymnatikafdelingens brug af hal 3 og 4 i indeværende 
sæson. Der er konstateret, at de ofte stopper aktiviteterne kl. 20.30, hvilket er 
utilfredsstillende for den generelle belægning. Der er konkret hold for aldersgruppen 
16+, der træner på hverdage kl. 17-19. Disse bør kunne flyttes til senere tidspunkter 
for at øge belægningen i ydertimerne. Derudover starter træningen om tirsdagen 
først kl. 16.45. 

- Der var herefter enighed om at fastholde den gamle model for fordelingen af haltid, 
dog således at håndbold får mulighed for at bruge hal 3 torsdag fra 16.00-19.00. 

 
4. Dialogmøde med Café Aftersport. 

- Der var enighed om at holde et status-/dialogmøde med Café Aftersport tirsdag den 
31. marts 2020. 

- Dagsordenen skal blandt andet være følgende: 
o Åbningstider 
o Udvalg i Cafeen 
o Håndtering af møder i Cafe/mødelokaler 
o Status 
o Fremtiden 

 

5. Ny Centerleder 2021 
- Hans’ fratrædelse som Centerleder blev drøftet. 
- Hans oplyste, at han stopper pr. 31. januar 2021. Bestyrelsen vil meget gerne have en 

formel opsigelse. 
- Rekrutteringsprocessen vedrørende en ny Centerleder er påbegyndt. 
- Der kan eventuelt afholdes ”overdragelsesreception” den 29. januar 2021. 

 



6. Årshjul 
- Årshjulet blev gennemgået. Der afholdes generalforsamling i Aarup Fritidscenter den 

27. april 2020 kl. 19.00. Bestyrelsen mødes til formøde kl. 18.00. 
 

7. Eventuelt. 
- Hans orienterede kort om aktionærmøde i Totalbanken, herunder at der havde været 

udfordringer med, at der ikke var mad nok. 
 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17.00 i Fritidscentret. 
 
 

 
Referent: Bo Møller Jensen 


