Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 3/3-20 kl. 16.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Henrik Schmidt (HS), Charlo e Grams (CG), Lars Hansen (LH), Je e Kotsis (JK), Jeanne e Mikkelsen
(JM) evt. Ken

Deltagere:
A ud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:

Behandling:

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Konklusion:

Ansv.

Tilføjet lukning af adgang mv l
Jimmy (tages under "Bestyrelsen"
Kons tuering og opgavefordeling

Formand: JM
Næs ormand: HS
Sekretær: CG
Kasserer: LH
Nye medlemmer:
Ken Kristensen
Je e Kotsis
Ny liste udarbejdes med tlf. og mail

JM

Nye medlemmer adgange, nøgler mv

LH giver adgang l JK og KK
LH
(kræver mail)
Nøgler - Hvem har nøgler, liste skal
LH
udarbejdes. LH får lavet 3 sæt
ekstra nøgler l hus, livredder
JM
Brikker: JM spørger Kaj
Nøgle l værktøjsrum: Lægges i
nøgleboks (husk ekstranøgle ifald
den bliver væk)

Ny lﬂy er i Allerup spørges/LH

Ikke interesseret

Dankort og adgang l konto/JM

Jm kontakter bank. CG og JM
dankort og kiggeadgang

E-boks post /HS

HS har fået nøglekort. Har endnu
ikke adgang l E-boks. JM har fået

JM

nøglekort endnu.

3 Økonomi

Regnskab /LH

Nyeste regnskab fremlagt på
generalforsamling. Balance behov
30/6
Vedr. mgl. budget l
generalforsamling: HS ser på hvad
der er udarbejdet dligere.

HS

Verisure alarm, er der bindingsperiode og 36 mdrs. binding, opre et 18/6-19.
36 kr er forhandlet i rabat pr. mdr.
pris/LH
det næste år. Skal forhandles igen
om 1 år. Vi beslu er at opsige l
LH
førstkommende
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Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under
Bestyrelsesmøder)
Opdatering af diverse dokumenter:
1. Fækal forurening - Instruks skal skrives Skal tjekkes e er /JM
+ a laring af hvilken metode vi kan bruge Gennemløbs d skal veriﬁceres
l chok-kloring/LH
3. Robot-bundsuger - Instruks skal skrives, CG ikke i gang.
here er oplæring af personale/CG
4. Alarm-procedure - Instruks
opdateres/HS
Åbningskoncert
- Reklame

HS se på det.

Plakater: Er sat op i boks v.
forsamlingshus. LH sender
elektronisk udgave l HS, som
printer og hænger op diverse
steder (biblioteket, hallen, skoler, i
haven)
Instagram: CG opre er i april
Facebook: JM
Kultunaut: JM
Avisannonce? Dalum/Hjallese: KK

Elektriker: strøm l telt, ny s kkontakt i
livredder rum, lys i allé, lampe
herretoilet/LH

LH har ha kontakt l elektriker.
Rykker igen

Plæneklipperlaug - HS har nogle
kontakter (Michael, Lars-O o) /LH
vagtplan og opslag hjemmeside, HS 2
mere

Der er lavet vagtplan på
hjemmesiden. Vedr. ferie: der må
by es rundt. KK kan evt. også

Priser for skoler/andre større grupper,
forslag udsendt på mail /JM,LH

Priser godkendt

Skrivelse l skoler vedr. bookning i
kommende sæson

Sæ es i gang - JM laver udkast
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6 Ak viteter

7 Fondsansøgninger

8 Markedsføring

Arbejdsdage, 26/4 ny dato skal ﬁndes
(der er udlejet)

19/4 i stedet for 26/4.
Reklame: Facebook, nyhedsbrev
medlemmer

Svømmeskole - opstart på planlægning

1 livredder
evt. fordele nogle dage l KK, LH,
CG, JM
Reklame
Mad
Priser
Gruppe nedsat: CG og KK +
Marianne livredder (spørges på
arbejdsdag)

Bigband 69:16 henvendelse/JM

Droppet, ingen interesse. Til
gengæld arbejdes der videre med
børneak vitetsgruppe

Status

Bålhy e: Interesse for privat
sponsorering il bålhy e (lokale
tømrermestre). Jm spørger
Thomas Bjørk

Alterna ver l Bydelspuljen/HS

Næste møde

Nyhedsbrev

JM

Højby Nyt deadline 17/4-20

Næste møde

Instagram/CG

9 Personale

Ansæ else af livreddere
Arbejdsplan livreddere
- 2 l Skt Hans?
- Svømmeskole
- Skolebookninger
- 1 i stand by l varme dage?

Ungarbejdere kan sælge bille er.
Bestyrelsesmedl. kan også træde l

- Svømmeundervisning?

Vi lægger kræ erne i
svømmeskolen

Prak kanter /LH

LH kontakter kommunen

Børnea ester, navn og personnr. /JM
Havens venner: Opstart dato, skrivelse,
bemanding fra bestyrelsen

15/4 CG

10 Kommende møder
25/3-20 kl 16
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JM

11 Eventuelt
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