
Referat af møde i 

Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Onsdag den 29. september 2021 

 

 

Deltagere: Anders Lebæk, Morten Bech Christensen, Mikael Clausen og Bo Møller Jensen 

 

Afbud: Claus Bjørn 

 

 

Følgende emner blev behandlet på mødet: 

 

 

1. Godkendelse af seneste referat: 

- Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2021 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 

 

2. Nyt fra Centerlederen. 

- Mikael orienterede generelt om den seneste periode, herunder et par nødvendige 

reparationer og udskiftninger, der er blevet foretaget. 

I forlængelse heraf oplyste Mikael, at han forsøger at holde igen med udgifterne i 

indeværende regnskabsår, idet der efter hans vurdering har været en række 

reparationer m.v., hvorfor han ”har brugt flere penge end han har fået i kassen”. Der 

var enighed i bestyrelsen om, at der naturligvis skulle afholdes de nødvendige 

udgifter, når behovet foreligger – uanset hvornår på regnskabsåret dette måtte være.  

 

- Casper har udtrykt ønske om etablering af yderligere to kameraer i 

køkken/caféområde. Mikael har indtil videre sagt det må afvente næste regnskabsår. 

Bo tager en snak med Casper herom.  

 

- Der skal endvidere tages en dialog med Casper vedrørende forventninger m.v., 

herunder også åbningstider m.v. i Café Aftersport. 

 

- Mikael orienterede om, at der arbejdes på et årligt dialogmøde med Aarupskolen. 

Bestyrelsen er naturligvis positivt indstillet herfor og deltager gerne, hvis der er behov 

herfor. 

 

- Der afholdes kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021. I den forbindelse vil hal 2 

være lukket mandag/tirsdag. De øvrige aktiviteter i centret fortsætter som normalt. 



 

- Endelig orienterede Mikael om en episode med Badminton i forhold til, at der ikke var 

sat net op til deres træning. Mikael beklagede, at dette havde ført til uenigheder. 

 

- Morten bemærkede, at der bør igangsættes en proces i forhold til ”harmonisering” af 

de vilkår og lejeforhold, som vores brugere kan og må forvente i forbindelse med 

halleje, herunder en oversigt over hvilke ”serviceydelser” de enkelte 

brugere/foreninger tilbydes. Bestyrelsen støttede op herom og dette vil blive iværsat 

som en proces over de næste bestyrelsesmøder.  

 

- Der er sket en omrokering i bold-/depotrum i hal 1. Håndbold har nu eget rum, hvor 

der er etableret elektronisk lås. Omkostningerne hertil er afholdt af 

Håndboldafdelingen selv. 

 

 

3. Afskedsreception for Hans. 

- Afskedsreception for Hans afholdes fredag den 15. oktober kl. 13-17. 

 

- Bo sørger for indkøb af gave for ca. 5.000 kr. samt annoncering i Folkebladet, 

Facebook m.v. 

 

- Bo siger endvidere et par ord på vegne af bestyrelsen. 

 

 

 

4. Etablering af Padelbaner: 

- Mikael har fået tilbud fra A-sport. Prisen er steget med ca. 20 %. Mikael afventer 

yderligere tilbud. 

 

- Det blev drøftet, at vi måske skal etablere to baner uden overdækning som en 

begyndelse. 

 

- Som tidligere drøftet er det vores ønske, at medvirke til etablering af Padelbaner, 

såfremt disse etableres på Fritidscentrets område eller i naturlig tilknytning hertil. 

 

- Tennisklub og Badminton har forelagt forskellige ideer i deres respektive bagland. 

Tilbagemeldingen herfra er, at man er positivt stemt over for en løsning med 

placering af banerne ved Fritidscentret. 

 

 



 

 

5. Generalforsamling. 

- Generalforsamling afholdes 17. november 2021 kl. 19.00. Bestyrelsen mødes til 

formøde kl. 18.00. 

 

 

6. Café Aftersport 

- Casper har fremsat ønske om en ny kaffemaskine til Caféen. En ny koster ca. 34.000 

kr. i indkøb, men kan leases (inkl. Serviceaftale) for 800 kr./md. 

 

- Spørgsmålet drøftes videre i bestyrelsen. 

 

  

7. Regnskab: 

- Bestyrelsen fik fremlagt udkast til regnskab. Dette blev gennemgået uden væsentlige 

bemærkninger. 

 

8. Eventuelt 

- Aarup Lokalråd afholder årsmøde den 30. september 2021. Bo deltager som dirigent. 

 

- Næste møde afholdes torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00 i Aarup Fritidscenter. 

 

 

 

Referent: Bo Møller Jensen 


