Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Mandag 11/5-20 kl. 17.00

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:

Ansv.

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi

Økonomi hvis AGH ikke åbner/åbner
senere i denne sæson.

Der skal sendes regnskab (budget LH
hvis AGH ikke åbnes) for at der kan
udbetales dri lskud

Opgaver
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6 Ak viteter

Åbning af AGH ? :

Åbning d. 8 juni (foreløbig)

- Udlejning af telt l skoler

Der er givet lbudt l Højby og
Tingkærskole om leje af lokaler. De
kan booke sig ind via
bookingsystemet. Der skal lægges
bund i teltet.

- Udlejning af bassinet l svømmeskoler

Der lejes ud l Ringe svømmeskole.
Udlejningen skal ske udenfor AGH´s
åbnings der. Der betales 750 kr om
dagen og 3000kr pr uge.
Der snakkes om det når vi ved
mere i næste uge.

-A oldelse af vores svømmeskole

Evtl. åbningsdato?
7

Fondsansøgninger

8

Markedsføring

9 Personale
Fællesmøde livreddere og ungarbejdere

10 Kommende møder

Enten d. 26/27.5

Ma. d. 18tene 16-17:30 ved LH

11 Eventuelt
LH har snakket med Lars Einer om
P2 og han siger at der allerede er
en kontrakt. Lars Einer vil sende
kontrakten l LH. Han har indvilligt
i at jævne jorden og ﬂy e
maskiner, så der er mere plads.
Opgaver i bindingsværkshus. Jussi
er i gang med at spartle. Der skal
males, KK ser om han har noget
maling l det. Gulvet skal
repareres, samt revne i væggen,
det gør Thomas. Der skrives ved
omkring rengøring og maling.
Havens venner kan godt starte op
igen. Der holdes måske "møde ons.
d. 20.05.
Der a ales service a ale i
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JM/LH/
CG

vedligeholdelse af trampoliner.
Dugen skal enten repareres, eller
ersta es.
Bordplade l kiosken: Der skal
sæ es nye bordplade på, det skal
være en laminatbordplade. KK
undersøger hvad det koster.
Der lægges gulv i teltet ons. kl 19
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