Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 3/12-19 kl. 16.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Deltagere:

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

A ud fra:
Medbring venligst:

Jimmy Andersen (JAA)

Kalender

Referat
Emne:

Behandling:

Konklusion:

Ansv.

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Dankort og adgang l konto l JM/CG
- Herunder a laring vedr adgang l bank
og E-boks

HS har adgang E-boks: Læser hvad
der er og melder retur
Uklart hvorfor bankdelen ligger
s lle: JM rykker banken

JAA udtrædelse af bestyrelsen

Pr. mail er det a alt at JAA e er
eget ønske er udtrådt af
bestyrelsen. JM er konst. formand
ind l næste generalforsamling.

Nye bestyrelsesmedlemmer - reklame

Nyhedsbrev, Højby Nyt,
Facebooksider (relevante)
Generelt et godt år.

Betaling af verisure alarm

513 kr/mdr.: Uklart hvor mange
udgi er vi er sparet for. Måske kan
det betale sig? LH us. om vi har en
bindingsperiode, samt om vi kan få
noget billigere.

3 Økonomi

HS
JM

JM

LH

5 Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under
Bestyrelsesmøder)

Gennemgået og opateret

Sand i bassinet: Repara on af dyser i
JM rykker for lbud
sandﬁlter (e er sæsonlukning) - status/JM

JM

Opdatering af diverse dokumenter:
1. Fækal forurening - Instruks skal skrives + LH laver udkast l indstruks
a laring af hvilken metode vi kan bruge l
chok-kloring

LH

2. Egenkontrol - Instruks i forhold l hvad
der gøres hvis værdier er for dårlige

JM laver udkast

JM

3. Robot-bundsuger - Instruks skal skrives,
here er oplæring af personale

CG laver udkast

CG

4. Alarm-procedure - Instruks opdateres

HS laver udkast

HS

Utæt tag - ladebygning/JM, CG

LH foreslår en billig repara on med
skum. JM spørger tømrer om forslag

Legeredskaber - placering, ansvar for
udlåning (livredder/ungarbejder) og
hvordan skal be ngelserne være for
lån/JM, CG

20 kr. for at låne.
Ungarbejderne har ansvaret når de
er der, ellers livredderen.
Placeres i livredderrum. Vi ser på
om reol kan sæ es op i lokalet.

Pengeskab/JM

Vi har ikke fundet et relevant - vi
prøver at google videre.

Hulla Hulla band: Kontrakt er
Åbningskoncert, promovering,
tidspunkt, hjælpere, billetpris, rabat /LH modtaget. Vi er enige om at sige ja

JM

Alle

LH/JM

tak.
Tidspunkt: kl. 15
Billetpris: 125 (early bird)/150 (på
ne et)/175 (på dagen) kr. Hjælpere:
Gra s + rabatkode l venner/familie
(100 kr/billet)
Hjælpere: øl, vand, grill, ops lling,
livreddere, opvarter l band.
LH elektriker sponserer kabelrulle
mv. l strøm
Opre es på cketbutler/LH +
hjemmeside/LH + facebook/JM,
nyhedsbrev og Højby nyt i januar/JM
LH spørger om plakater.
Skilte sæ es op når vi kommer tæt
på.
LH sæ er elektriker på, inkl. lys på
LH
Elektriker, strøm til telt, ny stikkontakt i herretoilet.
Kra ige LED sæ es i lamper i alleen.
livredder rum, lys i allé/LH
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S kkontakt i livredderrum er l ny
PC
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6 Ak viteter

7 Fondsansøgninger

8 Markedsføring

Julemarked - evaluering

Godt besøgt, overskud 4000-6000
kr. Mere hjælp om formiddagen.
Husk at tænde op i kaminen.
Evt. investere i et par lyskæder l
næste år.
Lammeskind l bænke? Evt. kurv
med tæpper.
Gerne ﬂere boder udenfor. På sigt
nogle træhuse?
Bændte mandler et stort ønske.

Nedlukning e er marked - Status

Dato for nedtagning af telt: 8/12.
Nedlukning af vand: 8/12 - ellers
Skovhaven

Status

Gennemgået.
HS undersøger alterna ver l
Bydelspuljen.

HS

Nyhedsbrev

Julemarked, Koncert,
generalforsamling

Højby Nyt deadline 10/1-20

Ændringer i bestyrelsen, julemarked, JM
koncert, generalforsamling
Instagram l Allerup gamle have?
CG sæ er det i gang

JM

CG

9 Personale
Generalforsamling 25/2-19 kl. 19 - vi
møder kl. 18 i Allerup gamle have

10 Kommende møder

Bestyrelsesmøde 14/1-19 kl. 16
11 Eventuelt

Mobiltelefon

Er afmeldt/LH

Plæneklipperlaug - HS har nogle kontakter LH vil gerne koordinere det. 10/4 (Michael, Lars-O o)
1/11 ca

LH

Rør skal laves (solfanger), dernæst
vurderes om tag skal repareres

LH

Vand gennem tag over baderum

Mødet slut kl. 19.45
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