Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Onsdag den 18. august 2021

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

Følgende emner blev behandlet på mødet:

1. Nyt fra Centerlederen.
- Mikael gav en kort status på aktuelle emner fra Fritidscentret, herunder blandt andet
følgende:
-

Der har været hærværk i Pletskuddet, hvor en rude er blevet ødelagt. Denne er blevet
udskiftet. Der er ligeledes konstateret en mindre vandskade i Pletskuddet, der er
under udbedring.

-

Mikael har foretaget en række sædvanlige vedligeholdes og reparationsopgaver,
herunder udskiftning af skinne ved dør til hal 3, bestilt nyt ur til hal 2 samt malet
yderdøre/porte. I forbindelse med sidstnævnte er det konstateret, at portene i hal 1
er i dårlig stand og der må påregnes udskiftning heraf indenfor en kortere årrække.

-

Mikael har talt med værkstedet på Pilevej om et eventuelt samarbejde. Dette kunne
blandt andet være opsætning og nedtagning af bander, renholdelse af
udenomsarealer m.v. Mikael fortsætter dialogen herom.

-

Det er ved flere lejligheder blevet drøftet om der kan komme flere brugere i
Fritidscentret i dagtimerne (med respekt af Aarupskolens fortrinsret). Mikael er
aktuelt i dialog med Aarup Private Børnehave samt Lindebjerg om brug af nogle af de
ledige tider.

-

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.

2. Status på ny forpagtningsaftale for Café Aftersport.
- Anders og Bo orienterede om, at man er ved at lægge sidste hånd på aftalen med ny
forpagter.
-

Bo gennemgik kort udkast til forpagtningsaftalen og enkelte forhold heri blev drøftet
nærmere. Der var enighed om, at Bo sender udkast til aftale til den nye forpagter og
forestår den videre dialog for at nå i mål hermed.

-

Det forventes at den nye forpagter tiltræder pr. 1. september 2021.

3. Etablering af Padelbaner:
- Bo orienterede kort om møder der er holdt med det under Aarup Tennisklub nedsatte
Padeludvalg, som Bo er med i.
-

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.

-

Forskellige løsningsmodeller blev drøftet og der var enighed om, at arbejde videre
med en løsning, hvorefter det er Aarup Fritidscenter der opfører og finansierer
banerne og der herefter fastsættes en model for udlejning/brug heraf.
Udgangspunktet for bestyrelsen er, at man er indstillet på at ”investere” i aktiviteter,
der kan fremme bevægelsen i byen. Der var ligeledes enighed om, at der skal arbejdes
ud fra en model, der i et eller andet omfang tilgodeser brugere, der allerede er
medlemmer i byens nuværende idrætsforeninger.

-

Der var enighed om, at vi arbejder videre ud fra en løsning med etablering af to baner,
inkl. lys og overdækning.

-

Mikael har kontakt til en leverandør og han vil arrangere et besøg på eksisterende
Padelanlæg, således at der kan indhentes inspiration.

4. Reception.
- Hans Nielsen har spurgt til et tidspunkt for afholdelse af reception.
-

Der var enighed om, at receptionen først kan afholdes, når den nye forpagter er faldet
på plads.

-

Forskellige datoer blev drøftet og der var enighed om, at forsøge at afholde reception
fredag den 5. november 2021.

5. Generalforsamling
- Generalforsamling 2021 blev drøftet. Datoen blev fastsat til onsdag den 17. november
2021 kl. 19.00. Bestyrelsen holder formøde fra kl. 18.00.
-

Valg til bestyrelsen blev drøftet. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er indstillet
på at fortsætte.

-

Der skal forsøges at finde yderligere én kandidat til bestyrelsen, således at denne kan
blive fuldtallig.

6. Eventuelt
- Næste møde afholdes tirsdag den 21. september 2021 kl. 18.00 i Aarup Fritidscenter.

Referent: Bo Møller Jensen

