Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 14/1-20 kl. 16.00, Allerup gamle have

Referat: JM

Deltagere:

Lars Hansen (RH), Henrik Schmidt (HS), Jeanne e Mikkelsen (JM)

A ud fra:
Medbring venligst:

Charlo e Grams (CG)

Kalender

Referat
Emne:

Behandling:

1 Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi

Konklusion:

Ansv.

Godkendt med lføjelse af
"Årsberetning " under bestyrelsen
Dankort og adgang l konto/JM

Afventer generalforsamling

E-boks post /HS

E-boks adgang: HS skal have fornyet HS
adgangskode. Flere der skal have
adgang? Afventer
generalforsamling.

Nye bestyrelsesmedlemmer - status

LH spørger ny lﬂy er i Allerup

Generalforsamling:
- Indkaldelse
- Dirigent
- Dagsorden
- Årsberetning
- Årsregnskab
- Dokumenter l rådighed for medlemmer
- Indkøb

HS spørger Hans Sørensen om
dirigentpost, alterna vt Jakob
Kristensen
LH ﬁnder mailadresse på Jørgen
Poulsen vedr. revisorpost og
genvalg. LH kontakter Hans H. Klint
vedr. genvalg
JM printer dagsorden.
Indkøb: Sodavand, øl, kaﬀe, the,
kage. Gaver x2 (JAA og Kaj)/JM
LH udsender invita on.

LH
HS
LH
LH
JM
JM
LH

Regnskab /LH

Bogføring er langt fremme. JM
smsér l CG om mgl. bilag (Bilka)

JM

Verisure alarm, er der bindingsperiode og
kan vi forhandle os l en billigere pris/LH

Bindingsperiode og pris afventer
næste møde.
Vi beslu er at supplere alarmen

LH
LH

med et overvågningskamera på
livredderrum
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5 Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under
Bestyrelsesmøder)

Gennemgået

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

JM

Opdatering af diverse dokumenter:
1. Fækal forurening - Instruks skal skrives + Udkast gennemlæst, LH arbejer
a laring af hvilken metode vi kan bruge l videre med det
chok-kloring/LH

LH

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

Klar l test hos livreddere

JM

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

Afventer næste møde

CG

4. Alarm-procedure - Instruks
opdateres/HS

HS laver udkast

HS

Nedlukning af have - status

Vandet er lukket.

Åbningskoncert - status
Hjælpere: øl, vand, grill, ops lling,
livreddere, opvarter l band.
Plakater/LH
Skilte

Kontrakt er underskrevet. LH
foreslår leje af scenevogn, 3500 kr
uden levering. Vi beslu er at
forhåndsbooke.
Hjælpere: Birgi a, Anne e, Niels,
Thomas W, Thomas. Der er behov
for en hjælper mere l billetsalg.
Plakater: LH har fået ﬁl man kan
printe fra

LH

Allélys laves inden
generalforsamling. Arbejdslampe
sæ es op ved telt l
generalforsamling

LH

Elektriker: strøm l telt, ny s kkontakt i
livredder rum, lys i allé, lampe
herretoilet/LH

Plæneklipperlaug - HS har nogle kontakter LH laver reklame på hjemmesiden.
LH står for vagtplan. HS forsøger at
(Michael, Lars-O o Kristensen) /LH
ﬁnde to mere.
Åbnings der og priser for den kommende
sæson:
Livredderforslag: 14-19 inden skoleferien,
weekend 12-18

Priser på alm. badende

Priser for skoler/andre større grupper,
forslag fra JM: Der laves en fast pris for en
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Alle

LH

LH/HS

Vi beslu er af holde åbent hverdage
14-19, Weekend 12-19 udenfor
skoleferien.
I skoleferien 10-19.
30 kr/person. 250 Kr/10 personer
Sæsonkort: 375 kr.
Husstandskort: 750 kr.
JM/LH laver forslag l priser

JM/LH

gruppe a ængig af størrelse/antal
badende (f.eks. op l 25, 26-50..). Obs på
pris indenfor/udenfor åbnings d
Penge boks, placering/JM

Referat 20200114

Pengeboks boltes fast i rum i laden
under bordet

JM

6 Ak viteter

7 Fondsansøgninger

8 Markedsføring

Arbejdsdage, planlægning af datoer

21/4-20 og 26/4-20

Svømmeskole - opstart på planlægning

Afventer næste møde

Bigband 69:16 henvendelse/JM

Interesse us på general forsamling

Status

Ikke gennemgået

Alterna ver l Bydelspuljen/HS
Nyhedsbrev

HS spørger
fundraiser/foreningsværkstedet
Afventer næste møde

Højby Nyt deadline 28/2-20

Afventer næste møde

Instagram/CG

Afventer næste møde

JM

HS

9 Personale
3/3-20 ordinært møde inkl.
kons tuering af bestyrelsen

10 Kommende møder

11 Eventuelt

Salgsvogn bortskaﬀelse
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JM sæ er den på gul og gra s

JM

