Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 17/6 - 2019 kl. 19.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Deltagere:

Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Jeane e Mikkelsen (JM), Charlo e Grams (CG)

A ud fra:
Medbring venligst:

Jimmy Andersen (JAA) (deltog fra ca kl 20)

Kalender

Dagsorden
Emne:

Behandling:

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Nøgler l CG
Opfølgning på JAA opgaver, jf. sidste
bestyrelsesmøde

Konklusion:

Ansv.

Tilføjet punkt vedr. legeplads
samt slutafregning
varmeinstalla on
Sæ es på huskeliste l JAA
JAA ønsker at blive le et for
opgaver:
LH, JM og CG deler JAAs opgaver
mellem sig:
JM: Livreddere og varebes lling
CG: Ungarbejdere - vi mangler
oplysninger på disse
LH: Hjemmeside, kasserer
opgaver (løn, regninger)
Græs: Fordeles med en uge l
hver
Info l medarbejdere: Møde
a oldes. JM sender mail l
livreddere om at de i den
kommende periode refererer l
JM
Frivillig-gruppe l at hjælpe
"Havens venner": CG og JM vil
forsøge at starte en gruppe op
allerede fra onsdag kl. 10-12.
Kaﬀe og kringle /JM
JAA huskeliste:
Nøgler l CG
Oplysninger på ungarbejdere

JM
CG
LH

JM

CG/JM

Bilag l bogholder fremsendes
Er møde a oldt vedr.
slutafregning på
varmepumpeprojekt? Nej. Der
mangler at blive etableret
ordentlig vej.
Linolium - er der lavet a ale om
at lægge det på?
Bookingkalender
- Status på problemer

3 Økonomi

5 Opgaver

6 Ak viteter

Status

Intet overblik - men der er penge
på kontoen.
Bogholder har rykket for en del
bilag, både JAA og LH - når disse JAA/LH
er modtaget bør der kunne laves
halvårs-status.

Slutafregning på varmeinstalla on

JAA spørges

Status på opgaveliste (ligger i Zoho
under Bestyrelsesmøder)

Opdateret

Legeplads: Porøse plastdimser

Er sat på opgaveliste

Sæsonåbning
-Evaluering

Åbne l den
Gra s is l alle, køb nok og uddel
løbende e er børnene har været
i. Vi skal være klar noget før, også
med vandslanger og lbehør.

Koncert Danmarks John
-Evaluering

Gik godt. Mangler liste over hvad JAA
der er brugt af øl mv - JAA vil
sende den l LH. Billetsalg: En l
at starte med og to en halv me
før.
Husk by epenge, og evt. en
mere l at sælge pølser.

Skt. Hans

Salg af pølser og fadøl fra 17.30, JAA
JAA har bes lt
Sange, vi har kopier /JAA
Bål: Vi arbejder på det onsdag
med Havens venner.
P2: LH kontakter Lars Ejnar
LH

Svømme / idrætsskole uge 31 - 32

Ref 20190617

Ser ud l at det fungerer nu, der
er små ng der stadig skal re es.

Ikke a laret om der er nok l 2
uger - ellers uge 31.
Marianne er på som træner,

Emma som livredder.
Bystadspuljen: Svømme lbehør.
JAA følger op på det i morgen. HS JAA (HS)
kan hjælpe.
Indkøb: Plader, slanger, luﬀer,
JAA
skumbolde - JAA bes ller

7 Fondsansøgninger

Svømme Undervisning

Der er ikke reklameret - opre es
ved behov. Pt. har der været 2
henvendelser.

A en svømning ?

Mariannes forslag: Swim by night
fredag a en? Vi beslu er at lave
det ad hoc.

Loppemarked

15. September kl. 11-15 - JM
laver reklame

Ny stø ekoncert? - Forslag om Henrik
Busborg (Elvis imitator)

JM spørger på en god pris og
JM
hvordan det ser ud med en dato.
Har han et bud på et
opvarmningsband?

Status

Afslag fra Marius Pedersen
(Robotplæneklipper)
Søg evt. H J Hansen og Sydbank

Fondsbevilling 50.000 l bindingsværk,
hvordan bruger vi disse? (+ overskud fra
koncert)

Hvad kan vi få for 50.000 kr. JM
spørger e er et overslag (hvad
kan vi få for de 70.000 kr)

Fondsbevilling l Bålhy e - placering

8 Markedsføring

9 Personale
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JM

JM

Afventer

Nye borde/stole l telt? Se dokument
under "Dagsorden" med eksempler og
priser

God ide - vi beslu er at gå e er
faste stole - ikke klapstole

Ideer l fondsansøgning (ny fane under
"Oversigt over fondsansøgninger)

Gennemgået, vi kan gå videre
med alle ideer

Nyhedsbrev

Skt Hans, Havens venner og
JM
svømmeskole - skal udsendes nu

Højby Nyt

Afventer - Husk Havens venner

Større dri s lskud fra Odense
kommune - opfølgning

Punkt sløjfes for nu - vi afventer
udviklingen

Børnea ester

LH og livreddere mangler. JM
skriver l livreddere

JM

JM

Bestyrelsesmøde 13/8-19 kl. 16

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Verisure er ved at ski e alarmanlæg
(uden beregning)
Mødet slut 21.06
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