
Referat af møde i 
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Tirsdag den 31. 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 3. marts 2020 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 
- Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2019 blev gennemgået og godkendt 

uden bemærkninger. 
 

 
2. Fordeling af haltider 2020/2021. 

- Mikael redegjorde for, at gymnastikafdelingen har fremsat indsigelser mod det 
tidligere oplæg til fordelingen af haltider for næste sæson (2020/2021). 

- Problemstillingen går særligt på, at håndbold får tildelt tid i hal 3 torsdag kl. 16.00-
19.00. 

- Gymnastikken har her et problem i forhold til den allerede lagte plan for næste 
sæson. 

- Bestyrelsen gennemgik den fremsendte plan fra gymnastikafdelingen og der var 
enighed, om at det vil være muligt at rykke børnehold til tidlige tidspunkter andre 
dage, at jumping fitness kan afvikles i hal 4 og at voksenholdene bør kunne starte kl. 
19.00 og så stadig afvikles inden kl. 22. 

- På baggrund heraf var der enighed i bestyrelsen om at fastholde de tildelte haltider. 
Mikael giver gymnastikafdelingen besked herom. 

 
  



 
3. Status økonomi ved Covid-19. 

- Konsekvenserne af nedlukningen grundet corona-virus blev drøftet. Hans oplyste, at 
driftstilskuddet i år vedrører aktiviteterne i 2019 og bør således ikke være påvirket 
heraf. 

- Assens Kommune har opfordret til, at der ikke sendes regninger til foreningerne på 
nuværende tidspunkt. Dette vil vi naturligvis efterkomme. 

- Situationen vedrørende Sport og Fitness blev vendt. Der var enighed om at vise 
imødekommenhed ved en eventuel henvendelse om henstand med lejebetalingen. 
Endelig afklaring heraf skal også koordineres med mulighederne for en eventuel 
hjælpepakke fra staten. 

- Der skal også laves en status/opfølgning i forhold til konsekvenserne for Café 
Aftersport (aflyst Frøcup, opvisningsweekender m.v.). 

 
 

4. Generalforsamling 2020 
- Der var enighed om at afvente regeringens retningslinjer efter påske. 

 
5. Årshjul 

- Ingen bemærkninger 
 

6. Eventuelt. 
- Der blev ikke behandlet yderligere under eventuelt. 

 
 

 
Referent: Bo Møller Jensen 


