Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 14/5 - 2019 kl. 16.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Deltagere:

Jimmy Adler Andersen (JAA), Lars Hansen (LH), Jeane e Mikkelsen (JM), Charlo e Grams (CG)

A ud fra:
Medbring venligst:

Henrik Schmidt (HS

Kalender

Dagsorden
Emne:

Behandling:

Konklusion:

Ansv.

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Nye bestyrelsesmedlemmer?
Nøgler l CG

Næste møde
JAA ﬁnder nøgler l CG.
JAA
LH: Nøgler l chlor/syre dør - JAA
prøver at opdatere alle nøgler
inkl. brik

3 Økonomi

Status
NemID l JM

Næste møde
NemID: JAA er ved at få det lavet

4 Årsopgaver

Årsoversigt markedsføring

bestyrelsen

5 Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho
under Bestyrelsesmøder)

6 Ak viteter

Sæsonåbning
- 3 meter vippe klargøring + opsætning

Folie kan ikke lægges på før
JAA
mandag. JAA får bekræ et at det
bliver mandag, så vi kan
planlægge opsætning

- Fliser i baderum færdiggøres, e erfulgt af
Plan: JAA og Kaj vil forsøge at få
rengøring
deres del færdig onsdag, så LH

kan komme beklædning på
onsdag e ermiddag. Fliser kan
opsæ es torsdag. JM og CG
rengør torsdag a en/fredag
formiddag.

JAA/Kaj
LH

JM/CG

- Køleskab l telt

A lar hvilket køleskab der skal i
teltet

Alle

- Ukrudt, rengøring af ﬂiser ved vipper

Ungarbejdere: JAA kontakter de
to mhp. at de kunne starte
hur gst muligt. Opgaven skal
være udført senest på lørdag.

JAA

- Indkøb af is mv.

JAA har lavet a ale med om både JAA
billige is l uddeling, samt hjemis
l salg.
Sodavand/chips? Ikke l
åbningsdag. Der skal indkøbes
nyt (ingen salg af restlager der er
gået på dato)

- Pølsevogn

Forsøges klargjort l søndag. JAA JAA
har lavet a ale om at den ﬂy es
på plads. Hvis ikke klar, grilles der
ved trampoliner.

Koncert Danmarks John:
- P2

P2 - behov diskuteres. Tilslutning
l at vi skal have den trods
udgi en.
JAA a aler slåning med nabo JAA evt.
hvis denne ikke kan nå det, skal LH
JAA kontakte LH for plan B

- Spisning, hvor?

- Øl

- Ops lling

Pa egris aﬂyses - der serveres
pølser/brød. Kan bruge borde
bænke sæt.
Fadøl og sodavand samt små
chipsposer leveres (Albani)
Vi mødes senest kl. 11.
Toiletvogn ikke kommet. JAA
rykker HS i morgen

Svømme / idrætsskole uge 31 - 32
Svømme Undervisning
A en svømning ?

Forslag om loppemarked juni

Ref 20190514

JAA

Cafe skal bookes, LH har booket i
backend
Næste møde
Næste møde
JM ﬁnder datoforslag - sender ud JM
på mail

Status

Afventer

Fondsbevilling 50.000 l bindingsværk,
hvordan bruger vi disse?

JAA spørger tømrer i højby om
denne kan lave bindingsværk
mod betaling (billigt)

8 Nyhedsbrev

Indhold

Afventer koncert-afvikling

9 Personale

Ungarbejdere opgaver/ansæ else

Ungarbejdere: Se dligere punkt
Flex-jobber, er det en mulighed?
Overvejes l næste møde.

Større dri s lskud fra Odense
kommune - opfølgning

Afventer

Børnea ester

CG har aﬂeveret, øvrige mangler

7 Fondsansøgninger

Bestyrelsesmøde 17/6 kl 19-21

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Bookingkalender
- Kommunika on

JM svarer alle mails, sæ er JAA på
som Cc.
Skolebookning håndtering: Vi skriver
det i den almindelige kalender (ikke
bookingsystem)

- System-problemer

Næste møde

Tilbud stråtag

JM forsøger at få lbuddet hjem
Mødet slut
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JM

