Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Torsdag den 4. november 2021

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

Følgende emner blev behandlet på mødet:

1. Godkendelse af seneste referat:
- Referat af bestyrelsesmøde den 29. september 2021 blev gennemgået og godkendt
uden bemærkninger.
2. Nyt fra Centerlederen:
- Mikael orienterede generelt om den seneste periode, herunder at der er god aktivitet
i centret fra både skolen, foreninger og eksterne møder.
I forlængelse heraf oplyste Mikael, at han har købt ny projektor og højttalere til det
store mødelokale, så vi kan servicere de eksterne møder bedre.
-

Mikael orienterede endvidere om de seneste renoverings- og
vedligeholdelsesarbejder, herunder at vi må forvente omkostninger til
udskiftning/reparation af varmestyring til omklædningsrum, der pt. ikke virker.

-

Skolen har bedt om et møde for drøftelse af eksisterende lejekontrakter samt
eventuel opdatering heraf. Mikael aftaler nærmere med skolen og orienterer
bestyrelsen herom.

-

Assens Kommune har meddelt, at aktivitetstilskuddet for 2022 forbliver uændret, dog
med en mindre indeksregulering.

-

Foreløbig resultatopgørelse for 3. kvartal 2021 blev gennemgået.

3. Etablering af Padelbaner:
- Der var fortsat enighed om, at vi går videre med planerne om etablering af
padelbaner, således at disse kan stå klar i foråret 2022.
-

Anders har forespurgt lokal entreprenør om prisen på støbning af fundament. I den
forbindelse blev det også oplyst, at det pt. vil være problematisk at finde folk, der kan
udføre arbejdet. Der var enighed om, at høre yderligere lokale entreprenører om
tilbud.

-

Padelbanernes mulige placering blev igen drøftet. Der var enighed om, at en mulig
løsning vil være, at placere padelbanerne hvor de nuværende beach-baner er. Dette
er naturligvis under forudsætning af, at beachbanerne kan flyttes til en
hensigtsmæssig placering. Disse forhold skal dog undersøges nærmere i dagslys.

-

Bo tager kontakt til Lars Christensen i forhold til bekræftelse af, at banerne kan
placeres på Kommunens områder?

4. Drøftelse af serviceydelser til centrets brugere:
- Afledt af de tidligere drøftelser om opsætning og nedtagning af badmintonnet,
herunder det uhensigtsmæssige i, at Mikael skal møde i centret onsdag aften for at
sætte net op, havde bestyrelsen en indledende drøftelse af, hvordan vi kan og i givet
fald vil foretage en harmonisering af de ”serviceydelser” vi som Fritidscenter tilbyder
vores brugere.
-

Der var enighed om at se nærmere herpå, herunder at få udarbejdet en oversigt over
de ”ekstra” services, som de enkelte brugere/foreninger har i dag
(opsætning/nedtagning af net/bander/redskaber, ekstra rengøring m.v.).

-

Mikael redegjorde kort for, hvordan disse opgaver håndteres i henholdsvis
Tommerup, Vissenbjerg og Glamsbjerg.

-

Bestyrelsen vil på baggrund heraf tage en dialog om ønsket om justeringer.

-

Som en foreløbig løsning var der enighed om, at Mikael fra 1. december ikke længere
sætter badmintonnet op onsdag aften. Morten giver meddelelse herom til de berørte
badmintonspillere.

5. Generalforsamling:
- Der afholdes generalforsamling som planlagt onsdag den 17. november 2021.
Indkaldelse er annonceret i Folkebladet i denne uge.
-

Anders tager kontakt til mulig dirigent.

-

Morten og Bo er på valg og modtager begge genvalg.

-

Bo forhører sig lokalt i forhold til eventuel interesse for at stille op som kandidat til
bestyrelsen.

6. Café Aftersport
- Spørgsmålet om ny kaffemaskine blev drøftet og der var enighed om, at vi anskaffer
en ny til Café’en. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at leje denne
inkl. serviceaftale.
-

Mikael og Casper undersøger i fællesskab alternative tilbud til det tidligere
præsenterede.

-

Casper har endvidere ønske om yderligere kameraovervågning i caféen. Der var
enighed om, at dette arbejde igangsættes nu.

7. Eventuelt
- Næste møde afholdes i forbindelse med generalforsamlingen den 17. november 2021.
Bestyrelsen mødes kl. 18.00
-

Årets sidste møde afholdes onsdag den 8. december 2021 kl. 18.00 i Aarup
Fritidscenter.

Referent: Bo Møller Jensen

