Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 14/4-20 kl. 16.00, Videomøde

Referat: CG

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

Deltagere:
A ud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi

Ansv.
Godkendt

Nye medlemmer adgange, nøgler mv:
- Adgang l Zoho status
- Nøgler l hus og livredderrum

LH får lavet nøgler i oversigten.
JM har fået JA nøglesæt. LH har
kontakt l Zoho,afventer svar.

- Alarmbrikker

Se oversigt i ZOHO, er opdateret
JM
e er bedste formåen. JM venter på
at få leveret brikkerne.

E-boks adgang

JM afventer stadig brev.

JM/HS

Verisure alarm, opsigelse - status

Er opsagt l 2022, har fået
kvi ering på det. Der skal betales
1500 kr for nedtagning af
anlægget.

LH

Falck regning - status

LH tager kontakt hur gst muligt og
LH
får a laret om abonnement er
stadig aktuelt.

LH
LH

Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under I . vippe er der stadig kontakt l
virksomheden, men vippen bliver HS
Bestyrelsesmøder)
ikke by et.Repara on af sandﬁlter
forventes at starte ma. d. 20.04.
HS tager kontakt l aqua tech i .
nye pumpe.
Opdatering af diverse dokumenter:
- Fækal forurening - Instruks status

Afventer svar i . chokkloring

- Robot-bundsuger - Instruks skal skrives, Er i gang, laves hur gst muligt.
here er oplæring af personale

HS/JM
CG

- Alarm-procedure - Afspærringsbånd
indkøbes

Alarm- procedure færdig og er
godkendt.Er købt, skal bare hentes. KK

Sikkerhed
- Limning af skilte

Der skal bruges kontaktlim på
begge ﬂader

Indkøb af redskaber l Haven:
- mangler ansvarlig

KK køber redskaber, kontaktlim og KK
sort farve. Får lavet en fordelsag g
a ale med Silvan. LH sender
fakturamail samt CVR nr l KK

Rygerområde drø es

Der skal laves et rygeområde
mellem telt og minigol ane. Vi
avfenter seneste nyt i regler.

P2 status & drø es i behov i 2020

JK har problemer med t komme i
JK/LH
kontakt med Lars Einer. Der skal
tages kontakt l regnskabsﬁrma i
hvilke år der er betalt for,det gør
LH. JK tager kontakt l Hanne for at
høre om der er mulighed for p der.

Repara on af planeklipper - status

Der er kontakt, men venter på at
blive udført.

LH

Reklameskilte i haven

Opslagstavle l reklame sæ es op
ved trampolinerne. JM kommer
med forslag/oplæg.

JM
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HS

Alle

6 Ak viteter

Arbejdsdage
- Aﬂyse/ Finde nye datoer

Der planlægges ikke nye
arbejdsdag endnu.

JM

Plan for klargøring af haven - liste
gennemgåes - opgavefordeling

Der skrives i messenger/mail hvis
man tager i haven og vil have
selvskab.

Alle

Åbning af haven i 2020 - drø es herunder Der skal afventes på oﬃciel
LH
udmelding d. 10 maj.
udsending af skrivelse l skoler
Åbningsdatoen ﬂy es foreløbigt l
d. 30. maj. LH lægger det op på
hjemmeside.

7

Åbningskoncert - aﬂyses - status

Koncertet er udskudt l 2021 og
folk får deres bile er refunderet.

Svømmeskole - status på planlægning
- Ak viteter
- Reklame
- Mad
- Priser

Adersspænd: 6-13 år
CG/KK
Pris: 995,Antal: I år 10 - næste år sæ es
antallet så budget er bæredyg gt
Mad: Deltagere har egen
madpakke med l frokost, vi står
for snacks, frugt, sa - indkøbes i
Rema. Spørg e er drikkedunke hos
Rema.
T-shirts: Tidl. har DGI stået for det vi overvejer om a ale kan laves om
så vi selv står for det.

Fondsansøgninger Status

Bålhy e - Status

Der er ikke nyt i . ansøgninger. JK
foreslår velux fonden. JK vil tage
kontakt l en bekendt der og høre
om velux fonden vil være en
mulighed.

LH

JK/JM

Der skal ﬁndes nye muligheder. HS
HS/JM
vil undersøge det nærmere.

Alterna ver l Bydelspuljen - afventer
8

Markedsføring

CG

Nyhedsbrev
CG laver udkast l det.
Højby Nyt deadline 17/4-20

9 Personale

Ansæ else af livreddere

JM er i gang med at lave
arbejdsplan. Der skal muligvis en
erde livredder, som allerede er
fundet.

Ansæ else af ungarbejdere

Er i gangværende.

Fællesmøde livreddere og ungarbejdere

Der afventes med at a ale møde
ind l vi ved om/hvornår vi åbner
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CG
JM

CG
JM/LH/
CG

Førstehjælpskursus og livredderprøver
Havens venner:
- diskutere muligheder for de e i .
Corona
- Skrivelse l omdeling (se ovenstående)
10 Kommende møder
11 Eventuelt
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JM undersøger muligheder herfor
også pris.

JM
JK/alle

CG laver skrivelse.

