Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag 25/3-20 kl. 16.00, Videomøde

Referat: JM og 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:

Ansv.

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Nye medlemmer adgange, nøgler mv:
- Adgang l Zoho

Der kan kun være 5 personer på
Zoho - LH har forhandlet en
fordelag g pris med Zoho med en
mere forenklet version. LH sæ er
den nye medlemskab i gang.

LH

- Nøgler l hus og livredderrum

LH sørger for at lave nøgler, ind l
LH
nøglerne er lavet, kan fælles
nøglerne fra nøgleboksen beny es.

- Alarmbrikker

JM har bes lt 10 nye alarmbrikker.

- Liste over hvem har nøgler/alarmbrikker JM er begyndt på liste over hvem
der har nøgler og alarmbrikker, den
ligger i Zoho.
Dankort og adgang l konto - status

JM (og CG) har fået kort og kigge
adgang l konto.

E-boks adgang

Det går meget langsomt med det. JM/HS
Hverken JM eller HS har modtaget
login endnu. Fysisk post går
fremover l JM

3 Økonomi

Budget l generalforsamling, hvad er der HS har lavet et budget. LH ligger
det ind i et regneark.
er udarbejdet dligere
Verisure alarm, opsigelse
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LH afventer at raba en er gået
igennem, inden han opsiger
alarmen.

LH

LH

Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under Gennemgået
Bestyrelsesmøder)
Opdatering af diverse dokumenter:
1. Fækal forurening - Instruks udkast
gennemgås af JM

JM er gået udkastet igennem,
mangler at checke op på
gennemløbs den. Der er tvivl
omkring chok-kloring. HS spørger
fri dschefen.

HS

3. Robot-bundsuger - Instruks skal skrives, CG er i gang med det - sendes ud
here er oplæring af personale
når det er færdig med det.

CG

4. Alarm-procedure - Instruks
opdateres/HS

Der skal lføjes hvordan
JM
doseringspumpe slukkes.
Der mangler afspærring ved ulykke,
levering af klor. KK sørger for at
KK
købe afspæringsbånd.

Plæneklipperlaug - status

Der er interesse fra ﬂere
HS
forskellige.HS ligger det i hænderne
af en af de frivillige

Skrivelse l skoler vedr. bookning i
kommende sæson. Udkast gennemgås

Godkendes. Der ventes med at
JM
sende de e ude l skolerne l e er
påske.

Sikkerhed - 2009 beslutninger
genovervejes:
- Adskille lavt og dybt
- Skilt ved bassinkant med vanddybde
- Piktogrammer

HS undersøger hvilken type lim der HS
kan bruges l opsætning af skilte.

Forslag l indkøb:
- River

Indkøb sæ es i gang, når
redskaberne er talt op

JM

- Beholdere l cigaretskodder l ophæng HS sender retningslinjer i rygning HS
udenfor bassinområde
rundt, når de udkommer.

Referat 20200325

6 Ak viteter

Arbejdsdage
- Aﬂyse 19/4?

Der ventes med at tage en
JM
beslutning, ind l vi er nærmere på
arbejdsdagen.

- Plan for klargøring af haven

LH, CH, JM får lavet en liste af
ogaver. Den skal løbende
opdateres.

LH undersøger
Åbningskoncert
- A laring vedr. aﬂysning grundet Corona aﬂysningsmuligheder.
- Reklame LH/HS

7

8

9 Personale

LH

CG/KK

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

Marianne livredder vil gerne være
med i planlægningsgruppen. Det
skal sæ es i gang hur gst muligt.

Børneak vitetsgruppe - Status

Det ligger s lle pt grundet Corona. JM

Fondsansøgninger Status

Markedsføring

Alle

Der er ikke sendt nye
fondsansøgninger siden Januar.
Albanifonden tager først
ansøgningen vedr. børnebassin op
l Oktober

Bålhy e - Privat sponsorering
lbagemelding

Der skal ﬁndes nye muligheder.

Alle

Alterna ver l Bydelspuljen

HS forventer at han får nærmere
info i maj

HS

CG

Højby Nyt deadline 17/4-20

Der skrives først nyt når vi kender
status i corona e er påske

Instagram

Afventer lidt.

CG

Ansæ else af livreddere
- Møde 5/4-20

JM og LH, Evt. videomøde

Prak kanter, status

Afventer

LH

Børnea ester, status

Igangværende

JM

Havens venner:

Der afventes med opstart grundet
Corona
JK vil gerne overtage styring af
Havens venner.
Afventer corona

Nyhedsbrev

- Opstart 15/4
- Styring: JK?
- Skrivelse l omdeling
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JK

JM/CG

10 Kommende møder

14.04.20 k.l 16

11 Eventuelt

Der skal laves kontrakt på leje af
JK
P2. JK laver udkast og sender rundt.
LH vil gerne overtage kontakten
LH
med Lars Einer.
Regning l Falck, skal tjekkes ved
Louise.

LH

Plæneklipperen repareres vedr. tab
LH
af kilerem af en af LH´s bekendte.
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