Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Tirsdag den 6. oktober 2020

Deltagere: Claus Bjørn, Mikael Clausen, Anders Lebæk, Hans Nielsen og Bo Møller Jensen
Afbud: Morten Bech Christensen

Følgende emner blev behandlet på mødet:

1. Godkendelse af seneste referater.
- Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2020 blev gennemgået og godkendt uden
bemærkninger.
2. Status Covid-19.
- Status på Covid-19-situationen og Fritidscentrets retningslinjer blev drøftet.
- Der var enighed om, at kommunikation vedrørende retningslinjer går gennem
Hans/bestyrelsen og rettes til foreningernes formænd/-kvinder.
Det maksimale antal af personer i hallerne m.v. under aktiviteter blev drøftet. Der var
enighed om, at det er den enkelte forening, der har ansvaret for hvor mange
mennesker der kan være i hallen til det pågældende arrangement. Hans oplyste at
den nuværende siddepladskapacitet i hal 1 er ca. 150 personer. Det kan eventuelt
blive aktuelt at sætte en stolerække mere op, hvis der opstår et konkret behov herfor.
Eventuel skiltning om maksimalt antal personer i hallerne ændres af Hans.
-

Bo orienterede om, at der fortsat er dialog med brugerne/Cafe Aftersport om åbning
af cafeen om eftermiddagen. Ved eventuelle henvendelser/spørgsmål herom kan der
med fordel henvises til Bo.

3. Centerlederens hjørne.
- Hans orienterede kort om status på økonomi. Driftskontoen ser fornuftig ud og vi
nedbringer fortsat på kassekreditten. Vi har netop modtaget driftstilskud fra Assens
Kommune. Der var enighed om, at vi i den nærmeste fremtid bør overveje at få
nedskrevet maksimum på kassekreditten, hvilket vil være i bankens interesse og
måske kan nedbringe renten.
-

4. Årshjul Q4.
- Årshjulet for Q4blev gennemgået. Der er ikke pt. udeståender i den forbindelse.
5. Ny konstitution i bestyrelsen
- Da Mikael er blevet ansat som Centerleder pr. 1. januar 2020 er han fratrådt som
formand. Mikael forbliver som menigt medlem af bestyrelsen indtil udgangen af
december 2020.
- Der var i bestyrelsen enighed om, at Anders konstitueres som formand indtil den
kommende generalforsamling. Hans sørger for ændring heraf på hjemmesiden.

6. Eventuelt.
- Håndboldafdelingen ønsker at sætte en tavle med deres sponsorer op i forgangen.
Der var enighed om at godkende dette.
- Hans orienterede om det nye skilt med indkørsel forbudt i tidsrummet 7.30-8.30 til
den ”nederste” del af parkeringspladsen. Dette er et ønske fra skolen, for at sikre
skolevejen for deres elever bedst muligt.
- Hans har endnu ikke fundet en aftager til rygepavillionen. Der var enighed om, at
denne blot tages ned.
- Der var ikke yderligere under eventuelt.
-

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 25. november 2020 kl. 18.00 i Aarup
Fritidscenter.

Referent: Bo Møller Jensen

