Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Mandag den 24. august 2020

Deltagere: Claus Bjørn, Mikael Clausen, Morten Bech Christensen, Anders Lebæk, Hans Nielsen
og Bo Møller Jensen
Under behandling af dagsordenens punkt 1 deltog Heidi og Claus fra Café Aftersport
Afbud: Ingen
Følgende emner blev behandlet på mødet:
1. Statusmøde med Café Aftersport
- Mikael bøde velkommen til Heidi og Claus og redegjorde kort for formålet med
afholdelse af statusmøde.
- Heidi redegjorde kort for status på driften af cafeen, herunder at der fra næste uge vil
være aktivitet alle hverdage. Det er endnu uafklaret hvornår der kan startes op med
stævner m.v. i weekender. Indtil der er afklaring heraf, vil Caféen også være åben om
fredagen fra 17.00-20.30.
- Heidi gav udtryk for, at det ikke er optimalt at de skal søge foreningernes aktiviteter
på facebook/hjemmesider. Der var enighed om, at klubberne/foreningerne opfordres
til at holde Caféen orienteret, når der er ændringer i aktivitetsplanerne. Foreninger
opfordres til at give besked, hvis de alligevel ikke benytter Fritidscentret.
- Restriktioner som følge af Corona/Covid-19 blev drøftet. Der var enighed om, at
Caféområdet holdes lukket, når der ikke er bemanding på. Dette særligt for at
efterkomme krav om løbende afspritning, antal gæster m.v. Der må være op til 60
mennesker i Caféen og familier m.v. må gerne sidde samlet.
- Klubber/foreninger informeres om, at der ikke må tages ophold i forhal og glasparti.
Hvad der sker i hallerne og hvordan retningslinjerne overholdes der, påhviler
klubber/foreninger.
- Der var enighed om, at Café Aftersport fremadrettet må tage et Corona-gebyr for lån
af mødelokalerne. Baggrunden herfor er, at der skal sprittes borde og stole af, hver
gang mødelokalet har været brugt. Der var enighed om, at gebyret foreløbigt
fastsættes til 150 kr.
- Caféen håber og tror at der fremadrettet også vil være mulighed for fællesspisning,
men at det nok bliver med portionsanretning og ikke som tag-selv/buffet.

-

-

Herudover påtænker caféen en forsøgsordning med nem ”take-away”-mad. Dette
blev drøftet og der var fuld opbakning til caféen.
Der arbejdes fortsat på at åbne Caféen kl. 16.00 på hverdage. Der forventes snart at
være afklaring heraf.
I forhold til fremtiden oplyste Heidi, at de foreløbigt tager et år mere.
Der er ønske om at kunne bruge udeområdet (atriumgården) noget mere. Der var
enighed om, at Claus indkøber tre borde i ”non-wood-materiale”. Omkostningerne
hertil dækkes af Fritidscentret.
Rensning af stole blev drøftet. Der var enighed om at Heidi/Claus kan leje en
tæpperenser. Omkostningerne hertil dækkes af Fritidscentret.
Der var enighed om at Heidi kan indkøbe ildfaste fade og bordskånere til Caféen.
Omkostningerne hertil dækkes af Fritidscentret.
Der var ønske om indkøb af duge/servietter, så disse ikke skal lejes ved større
arrangementer. Bestyrelsen ønsker yderligere oplysninger om
omkostninger/besparelser herved, før der kan tages stilling hertil.

2. Godkendelse af seneste referater.
- Referat af bestyrelsesmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 25. juni 2020blev
gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
3. Status Covid-19.
- Hans oplyste, at der ikke er nyt vedrørende de økonomiske konsekvenser af Covid-19.
Vi forventer samme tilskud i 2020 som i 2019. Udfordringen kommer i 2021, men vi
kender endnu ikke konsekvenserne.
- Retningslinjer for brug af Fritidscentret blev drøftet. Der er enighed om, at forhal og
glasparti ikke må bruges til ophold. Hans sætter nogle skilte op og spærrer sofa af.
- Der må ikke være stående tilskuere hverken i hal 1 eller 2. I hal 1 markeres hver
anden tilskuerrække som ”spærret”.
- Samtidig opfordres forældre til at aflevere børn ved døren.
- Der opsættes yderligere 12 spritdispensere. Herved kommer det samlede antal op på
20.
4. Årshjul Q3.
- Årshjulet for Q3 blev gennemgået. Der skal ikke sendes noget til Assens Kommune pt.
Moms afregnes nu og status på budget følger på næste møde.

5. Eventuelt.
- Hans oplyste, at der er tiltagende problemer med unge mennesker der holder fest i
rygepavillionen. Der er større samlinger af mennesker/biler fredag og lørdag aften og
der er ofte skrald/knuste flasker. Der var enighed om at rygepavillionen tages ned,
askebægrene forbliver på væggen.
-

Der var ikke yderligere under eventuelt.

-

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 18.00 i Aarup
Fritidscenter.

Referent: Bo Møller Jensen

