
Referat af møde i 
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Torsdag den 25. juni 2020 
 

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

1. Godkendelse af seneste referat. 
- Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2020 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 
 

2. Samarbejdsaftale AB Gymnastik. 
- Mikael redegjorde kort for dialogen med AB Gymnastik vedrørende fordelingen af 

haltider. Mikael havde i den forbindelse oplevet, at AB Gymnastik havde bragt 
samarbejdsaftalen vedrørende Hal 4 i spil. Der var i bestyrelsen enighed om, at 
samarbejdsaftalen ikke var rettet mod fordelingen af haltider, når 
gymnastikafdelingen på nuværende tidspunkt ikke udnytter haltiden fuldt ud, de dage 
hvor hal ¾ står til deres rådighed. 

- I forlængelse heraf oplyste Mikael, at AB hovedbestyrelse og foreningerne herunder, 
planlægger at lave et møde vedrørende intern fordeling, forud for dialogen med 
Fritidscentret. Morten oplyste, at Badminton også gerne vil deltage i disse drøftelser. 
Samtidig var der enighed i bestyrelsen om, at det ligeledes vil være hensigtsmæssig, 
hvis centerlederen ligeledes deltager i dette arbede. 

 
3. Status Covid-19 – Tilskud Assens Kommune. 

- Konsekvenserne af Covid-19-nedlukningen blev drøftet. På nuværende tidspunkt er 
der ikke afklaring af, hvad der sker i forhold til tilskud fra Assens Kommune. 

- Hans har ved henvendelse til Kommunen lagt op til, at fordelingen af haltilskud for 
2020 følger aktiviteten i 2019, men dette er som sagt endnu ikke afklaret. 

 
4. Dialogmøde med Café Aftersport. 

- Bestyrelsen afholder statusmøde med Café Aftersport mandag den 24. august 2020 kl. 
18.00 i Aarup Fritidscenter. 

 



5. Opfølgning ny centerleder 
- Hans har opsagt sin stilling med fratræden ved udgangen af januar 2021 (31.01.2021). 
- Ny centerleder forventes at starte pr. 1. januar 2020. 
- Morten tilretter stillingsopslaget, således at dette kan publiceres ca. 1. juli 2020 som 

planlagt. Morten fremsender udkast til bestyrelsens bemærkninger. 
- Endvidere har en rengøringsmedarbejder sagt op og fratræder ved udgangen af juni. 

Hans har sat rekrutteringsprocessen i gang. Der forventes at blive afholdt samtaler i 
uge 28. Hans, Mikael og Morten deltager. 

 
 

6. Årshjul 
- Der var enighed om, at den endelige fordeling af haltider skal være på plads i Q1 

(endelig kalender). 
 
  

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

 
- Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 24. august 2020  kl. 18.00 i Aarup 

Fritidscenter. Mødet indledes med statusmøde med Café Aftersport. 
 
 

 
Referent: Bo Møller Jensen 


