Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag 21/11 - 2018 kl. 16.00, Brobæklunden
Observatører:

Referat:

Deltagere:

Jimmy Adler Andersen (JAA), Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH),
Bjarne Frimann (BF), Jeanette Mikkelsen (JM)

Afbud fra:
Læs venligst:
Medbring venligst:

Kalender

CC:

Dagsorden
Emne:

Behandling:

Konklusion:

Ansv.

Godkendt

1 Godkendelse af
dagsorden
Likviditetsoversigt - Balance pr. 30/9-18

Afventes, fremsendes pr. mail til JAA
bestyrelsen så hurtigt som muligt

Kassererposten

Vi leder fortsat efter en mulig
kasserer

3 Bestyrelsen

Vi mangler et bestyrelsesmedlem efter
at Søren er trådt ud

Bjarne ønsker ligeledes at træde Alle
ud af bestyrelsen, ny
repræsentant skal findes fra
Højby S og G.
Alle bestyrelsesmedlemmer
opfordres til at finde egnet
kandidat til erstatning for Søren.

4 Årsopgaver

Markedsføring

Marketingsplan udarbejdet af BF
udleveret

2 Økonomi

bestyrelsen
2018/2019

Julemarked, status

Det kører.

Koncert Danmarks John

Søndag den 19/5-18
Billetsystem: LH har fundet en
leverandør. Billetpris: 100 kr i
forsalg. 150 kr ved indgangen.
Udsendes inden jul.
JM finder billede og tekst til
Højby nyt mm.
JM forespørger om posters til
reklame.
Hjælpere søges fra nu (Højby
nyt).
Spisning: I separat telt, JAA us.
Opgaveliste opdateret

- Hvilken dato, opstart hjælpere ?

JAA/JM

JM

JAA

5 Opgaver

Status på opgaveliste

6 Fondsansøgninger

Oversigt over indsendte fondsansøgninger - Nordea fond bevilling (net): JAA JAA

indkøber net og kurve til basket
Ishus bevilling: Der er investeret
i markedsvogn, resterende beløb
anvendes til klargøring af vogn
Bydelspulje: Vi skal være i god
tid med tilbud mv.
Revision af ”Forslag til mindre projekter”

Ikke længere aktuel

7 Nyhedsbrev

Indhold

8 Personale

Ungarbejdere ?

Julemarked beskrivelse samt
JM/LH
Danmarks John-koncert udsendes
lige efter julemarked
Hvilke opgaver?
Tidligere: Rengøring toiletter,
samle affald op, tømme
skraldespande
Opgaver skal afklares.
Bestyrelsen skal beslutte om der
skal ansættes en bestyrer f.eks. 4
måneder - der skal regnes på om
det kan lade sig gøre.
Tidl. optælling af hvor mange
gæster der er hvornår skal
vurderes.
JAA laver beregning til næste
JAA
møde på lønudgift til bestyrer
samt ungarbejder.
Kan de tilknyttede foreninger

9 Skattefri

spytte penge i kassen?
Større driftstilskud fra
kommunen på baggrund af gratis
adgang i øvrige badefaciliteter i
Odense?
Vedtaget

Godtgørelse
10 Kommende møder

Onsdag den 2/1-19 i
Brobæklunden

11 Eventuelt

Mødet slut

