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Referat den 10. maj 2021
1. Velkomst og overordnet orientering v/Ulrik (5 min.)
Punkt 1 og 3 blev slået sammen således:
Ulrik gav en kort orientering omkring møde med AB A/S som er planlagt til den 11. maj og hvor
samarbejdsaftalen skal genforhandles. Samtidig orienterede han om at partneraftalen om
slagsportshallen er underskrevet.
2. Økonomi – herunder v/Maria & Torben (5 min.)
Ingen overraskelser. Regnskab er godkendt og lagt til underskrift.
3.

AB A/S v/Ulrik og Winnie (5 min.)

4. Sportscaféen v/alle (20 min.)
Mads Beier som i hverdagen håndterer outsourcing af caféer og kantiner tilbyder klubben sin hjælp
ifm. rekruttering af ny restauratør til AB sportscafé. Forslag:
- finde frem til hvad afdelingerne har brug for i hverdagen ift. en sportscafé - brugerundersøgelse
- facilitere proces ift. bearbejdelse af tilbagemeldinger fra afdelinger samt planlægning af rekruttering
og forventningsafstemning
TO DO: Maria leverer en liste over ”must haves” ift. sportscaféen til Mads sammen med den
eksisterende forpagtningsaftale.
Hovedbestyrelsen beslutter at der skal nedsættes udvalg som skal supportere processen. Maria og
Mads har bolden.
5. Generalforsamling herunder vedtægtsændringer v/alle (30 min.)
Gennemgang af vedtægtsændringer. Se bilag 1 og 2 (før kommentarer og efter).
TO DO: Maria laver alle rettelser som aftalt i samarbejde med Mikkel og Henrik. Winnie ser
vedtægterne inden forslag fremlægges den 18. maj.

6. Slagsport v/Ulrik og Kim/Henrik T. (20 min.)
Henrik gennemgår kort præsentation (bilag 3) og understreger den store synergi der findes mellem
tennis- og padel-sporten.
Projektet er tiltænkt således det kommer alle AB medlemmer til gode.
Der blev understreget at:
- padel på AB er et klubprojekt
- der planlægges opført et kommercielt anlæg på klubbens matrikel
- der gives eksterne (ikke-medlemmer af AB) mulighed for at dyrke sport og bruge faciliteter på
anlægget under ”pay and play” konceptet
- det i sidste ende er generalforsamlingen som skal godkende projektet.
Der blev besluttet at de afsluttende forhandlinger afholdes med formanden i spidsen og under
forudsætning af der køres synkroniseret kommunikation til og med investor.

7. Renoveringsprojekt i ungdomsomklædningen v/Maria og Kim (10 min.)
Kim gennemgår projektet og finansieringen. Han orienterede om at arkitektanbefalingen er at tage
ombygningen i to dele, hvor den første etape indeholder opførelse af nyt baderum og ekstra toilet i
dameomklædningen samt inddeling af øvrige baderum og opsætning af ekstra brusere (går fra 3
bruserområder til 6). Derefter skal næste etape indeholde inddeling af det åbne omklædningsrum i
mindre rum. Maria indhenter tilbud og søger fonde.
HB godkendte planen.

8. Evt. v/alle (5 min.)
Fordeling af banetid mellem cricket og 1. holder giver udfordringer. Maria finder gammel aftale frem.

