
Referat af møde i 

Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Torsdag den 21. januar 2021 

 

 

Deltagere: Claus Bjørn, Anders Lebæk, Morten Bech Christensen, Mikael Clausen, Hans Nielsen 

og Bo Møller Jensen 

 

Afbud: Ingen 

 

 

Følgende emner blev behandlet på mødet: 

 

 

1. Godkendelse af seneste referat. 

- Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2020 blev gennemgået og godkendt 

uden bemærkninger. 

 

 

2. Nyt fra Caféen. 

- Anders orienterede om, at han havde haft en snak med Heidi vedrørende status på 

Café Aftersport, herunder særligt forhold på grund af nedlukning, aflysninger m.v. 

- Heidi har oplyst, at de pt. afventer de officielle udmeldinger om, hvornår de må 

genåbne. 

- Der var enighed om, at det ekstraordinære driftstilskud der tidligere er bevilget til 

åbning af Cafeen i eftermiddagstimerne er gældende fra Caféen må åbne igen. 

- Der var endvidere enighed om, at det ekstraordinære driftstilskud er uafhængigt af 

eventuelle aftaler vedrørende betaling af forpagtningsafgift. 

 

 

3. Covid-19 status: 

- Fritidsentrets aktiviteter er pt. nedlukket som følge af regeringens Covid-19- 

restriktioner. 

- Det er endnu uvist hvornår genåbning kan forventes, men bestyrelsen og Centerleder 

følger naturligvis situationen tæt. 

- Der var enighed om, at afholdelse af dialogmøder med foreninger på nuværende 

tidspunkt er udelukket. Dels på baggrund af nedlukningen og dels for ikke at komme i 

konflikt med forsamlingsforbuddet. Anders skriver ud til repræsentanterne for 



foreningerne og opfordrer dem til at kontakte bestyrelsen, hvis de har aktuelle 

forhold, de ønsker at drøfte. 

 

 

4. Evaluering af opstart af ny Centerleder. 

- Mikael er startet som ny Centerleder pr. 1. januar 2021. Hans og Mikael fortalte kort 

om opstarten, der naturligvis har været præget af, at centrets aktiviteter er lukket 

ned. 

- Mikael oplyste at han har indkøbt computer og telefon og at dette er sat op og 

fungerer. 

- Hans stopper som planlagt ved udgangen af januar 2021. Det er aftalt at aflevering af 

nøgler m.v. koordineres nærmere med Anders/Mikael. 

 

 

 

5. Eventuelt 

- Bestyrelsen takkede Hans for det store arbejde gennem mere end 30 år i Aarup 

Fritidscenter. 

- Den planlagte afskedsreception for Hans / velkomstreception for Mikael er foreløbig 

udskudt som følge af Centrets nedlukning. 

- Der var enighed om at vente med at fastsætte næste bestyrelsesmøde til vi kender 

datoen for genåbning af aktiviteter. 

 

 

 

Referent: Bo Møller Jensen 


