Referat af møde i
Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Torsdag den 12. januar 2022

Deltagere: Claus Bjørn, Anders Lebæk, 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 8. december 2021 blev gennemgået og godkendt
uden bemærkninger.

2. Nyt fra Centerlederen.
- Mikael orienterede om, at han har kontaktet Assens Fjernvarme med henblik på
tilbud og beregning af omkostninger, såfremt fjernvarmeprojektet realiseres og
Fritidscentret tilslutter sig.
- Umiddelbart er der en betydelig årlig besparelse ved at tilkoble fjernvarme, men
Mikael mangler fortsat nogle oplysninger, før vi kender de endelige tal. Der var dog
bred enighed i bestyrelsen om, at vi går videre i processen vedrørende tilmelding.
-

Mikael har forhørt sig på pris på etablering af lift/elevator i hal 1, der bl.a. kan løfte
gulvvaskeren op og ned. Da gulvvaskeren er meget tng, kræver dette en speciallift,
der koster ca. 220.000 kr. Hertil kommer omkostninger til ombygning i hallen (anslået
ca. 50.000 kr.). Der var enighed om, at vi afventer – i første omgang ca. ½ år, før vi
igen vurderer på behovet herfor.

3. Padelbaner:
- Anders oplyste at han havde undersøgt en række baner i lokalområdet. Der er en
ganske udpræget tendens til, at de overdækkede baner er klart mest benyttet. Der
var enighed om, at vi går videre med en model med overdækket bane.

-

Morten, Mikael og Claus udarbejder udkast til Assens Kommune vedrørende brugsret
til arealerne mellem Fritidscentret og skolen. Mikael har haft indledende dialog med
kultur- og planchefen i Assens Kommune herom.

-

Bestyrelsen indbyder tre mulige leverandører til et præsentationsmøde i
Fritidscentret. Datoen er foreløbig sat til torsdag den 3. februar 2022 i tidsrummet 1621. Hver af leverandørerne indbydes til en times møde.

-

Bo tager kontakt til Tennisklubbens padeludvalg og hører om der er nogen der kan og
vil deltage.

-

Fritidscentret indestår for finansieringen, men der skal forsøges at indhentes støtte i
form af sponsorer og/eller fonde.

-

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. Eventuelt
- Der var ikke yderligere under eventuelt.
-

Næste møde afholdes i forbindelse med padelmødet den 3. februar 2022. Her skal der
også fastlægges dato/tidspunkter for dialogmøde med foreningerne.

Referent: Bo Møller Jensen

