Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 19/3 - 2019 kl. 16.00, Brobæklunden

Referat: JM

Deltagere:

Jimmy Adler Andersen (JAA), Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Jeane e Mikkelsen (JM)

A ud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:

Behandling:

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Konklusion:

Ansv.

Dagsorden godkendt
Kons tuering af bestyrelsen

JAA: Formand
LH: Kasserer, Næs ormand
(kons tueret ind l ny ﬁndes)
JM: Sekretær
HS: Menigt medlem

Forslag l nye bestyrelsesmedlemmer

Kandidat fra Allerup: Ikke
interesseret, måske næste år
JAA har to kandidater der kan
spørges - en med prak sk
kunnen og en der kunne være
relevant i . kassererposten

Opfølgning Generalforsamling
- Referat og protokollat

Referat er skrevet: Dirigent samt JAA
formand skal skrive under.
Referat = Protokollat.
JAA
Regnskab underskrives.

- Mangel på deltagere, hvorfor

Hvad har vi gjort anderledes i år?
Sidste år har vi sendt
kon ngentopkrævning ud med
påmindelse om
generalforsamling - det tænker vi
skal gøres næste år.
Måske manglende interesse e er
en god sommer?

JAA

3 Økonomi

4 Årsopgaver

Intet nyt.
Øget lskud fra kommunen
arbejdes der fortsat på.
Entre pris fastholdes på 2018
niveau.
Telt - status

Pris kommer i denne uge. Firma
er opmærksom på deadline
senest 1/4-19

JAA

Årsoversigt markedsføring

JAA sender årsoversigt rundt på
mail

JAA

Koncert Danmarks John

16 bille er solgt. JAA arbejder
JAA
med arrangement for
Sønderport. Vi skal have gang i
reklamerne nu. JAA forsøger at få
indslag i ugeavisen og
Dalum/Hjalleseavis. JM udsender JM
på facebook, og sæ er det i
nyhedsbrev. Obs på at badebillet
er med i prisen, børn under 12 år JM
er gra s.
Plan for personale: JM laver
udkast l hjælpere + hvad skal
laves lørdag og søndag
Ekstra telt? A ænger af antal
lmeldte l spisning.

Jazz - koncert Bigband 6919

Datoforslag fra band: JAA ﬁnder
dato

Status på opgaveliste (ligger i Zoho
under Bestyrelsesmøder)

Opdateret

bestyrelsen
2018/2019

5 Opgaver

JAA

JAA
Arbejdsdage: JAA sender forslag
l opgaver l begge dage

6 Fondsansøgninger

Status
Plan for kommende ansøgninger

7 Nyhedsbrev

Indhold

Oversigt er opdateret.
DIF/DGI pulje ansøges i .
opvarmnng af bassinvand.
Nordeas lokalfond: Behov for
NemID for at ansøge - LH us.
Arbejdsdage
Koncert Danmarks John
Sæsonåbning
Minigol ane ny placering
Bevilling nye vipper
Næste nyhedsbrev:
Svømmeskole og

LH

8 Personale

Opfølgning vedr. lønudgi for
ungarbejdere og bestyrer /JAA
udarbejder

svømmeundervisning
JAA er ved at ﬁnde ud af de e.
2 ungarbejdere har vist interesse.
Bestyrer? Opgaver skal beskrives
for at kunne klarlægge fordeling.
Vi laver regneark i Zoho hvor vi
alle kan skrive opgaver på, JM
JM
opre er. Here er kan opgaver
fordeles på personer.
Hvor mange mer kan vi
aﬂønne? Skal a lares.
JAA og Kaj er klar l at varetage
de opgaver de plejer.

9

Ak viteter

Ansæ elser l ny sæson (livreddere)

4 stk. er klar. Opstartsmøde
LH/JAA. Midt april. JAA sender
dato l LH

JAA

Oversigt over antal gæster i haven
vurdering - åbnings der i den
kommende sæson planlægges

JAA forsøger at ﬁnde optælling.
Ellers enighed om at der skal
skæres i de dlige åbnings der
på hverdage.

JAA

Større dri s lskud fra Odense
kommune - opfølgning

Intet nyt. JAA/HS arbejder videre
med det.

Svømme / idrætsskole uge 31 - 32
Svømme Undervisning

Næste møde.
Næste møde

A en svømning?

A ensvømning - prøves igen.
F.eks l kl. 21
Bestyrelsesmøde Tirsdag den
23/4-19 kl. 16-18

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Hjemmeside ??

Radiatorer fremvisning v. Skovhaven

JAA kontaktet af en der interesseret JAA/LH
i at hjælpe med hjemmesiden. Vi vil
gerne have hjælp med indholdet,
men ikke have hjemmesiden lavet
om. LH kobles på.
Ikke købsbe nget, men skal ses nu
(mens det er koldt). A ale 25/3-19
kl. 16.

Mødet slut

