Mødereferat
Åbning af møde
Bestyrelsesmøde i Aarup Fritidscenter (AFC) blev afholdt i Cafe Aftersport d. 23. Oktober.

Deltagere
De fremmødte deltagere var :

Mikael Clausen, Claus Bjørn, Anders Lebæk, Hans Nielsen og Bo Møller
Jensen
Afbud :

Henrik Dupont Larsen

Referat af møde i
bestyrelsen for Aarup Fritidscenter
Tirsdag den 23. oktober 2018
1. Godkendelse af seneste referat.
- Referat fra bestyrelsesmøde den 3. september 2018 blev gennemgået og
godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning LAN-Party.
- Det aflyste LAN-party den 14.-15. september blev drøftet. Hans oplyste, at
der ikke var modtaget nogen betalinger via mobilepay. Hans og Mikael har
ligeledes kun fået enkelte reaktioner på aflysningen.
-

Det blev drøftet at vi måske skal se nærmere på, hvordan KF-LAN i
Glamsbjerg afvikles, herunder hvordan de annoncerer m.v. Mikael forsøger
at tage kontakt til KF-LAN med henblik på erfaringsdeling.

-

Det blev drøftet, at der måske skulle fastsættes pengepræmier i
spilturneringerne, ligesom det skal undersøges, hvorvidt der kan udbydes
turneringer i flere forskellige spil.

-

Endelig blev mulige datoer for LAN-party i foråret drøftet. Der var snak om
et arrangement i april, men der blev ikke fastlagt endelige datoer.

3. Fastsættelse af dato for dialogmøde med klubberne.
- Der afholdes dialogmøde med klubberne i uge 3 – mandag den 14. januar
2019 med start kl. 17.00. Der vil være et kort bestyrelsesmøde
efterfølgende.
-

Mikael sender agenda ud før mødet. Bo foreslog, at vi med fordel kan flytte
fokus fra ”mere haltid” til ønsker/faciliteter som foreningerne ønsker
fremadrettet.

4. Centerlederens hjørne
- Hans oplyste, at der kan være en fordel i at etablere solcelleanlæg på taget
af hal 1, idet vi også har et betydeligt strømforbrug i sommermånederne.
Hans oplyste at investeringen vil være ca. ½ mio. kr.
Der var enighed om, at vi skal have nogle konkrete tal vedrørende
besparelse, etableringsomkostninger m.v. på bordet, før der kan tages
stilling hertil. Hans arbejder videre med dette.
-

Hans oplyste, at der er blevet renoveret lys på parkeringspladsen. Der er
blevet monteret LED-pærer, hvilket vl give en årlig besparelse på ca. 67.000 kr. Omkostningerne til renovering udgør ca. 27.000 kr., hvoraf en del
var nødvendig på grund af fejl i installationen.

-

Det blev drøftet at der skal etableres endnu et bagnet bag de ny kortbaner,
eller at det eksisterende bagnet eventuelt kan flyttes. Hans undersøger
mulighederne og pris herfor.

5. Eventuelt.
- Der har været en forespørgsel fra håndboldklubben, der ønsker at tage
vores minimål med i den gamle hal, når de træner dernede.
Der var enighed om, at vi ikke kan/vil give tilladelse hertil.

Næste møde
D. 11. December kl. 18 i Cafe Aftersport.

Sekretær, Bo Møller Jensen

Dato for godkendelse
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