Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 11/08 -20 kl. 16.00

Referat: CG

Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Je e Kotsis (JK), Jeanne e Mikkelsen (JM), Ken Kristensen
(KK),Charlo e Grams (CG), Kris an Krüger Kotsis (KKK), Anders Kingo (AK)

Deltagere:
A ud fra:

HS,KKK,AK

Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Ansv.
Ja

Bytning af alarmbrikker & installa on
cylindere - status

Er igangværende, KK kører l
KK/JM
Verisure og får by et
alarmbrikkerne. Cylindere afventer
l e erår

Kodelås bommen - status

Da det er brandvej, bliver der
beslu et ikke at låse af

Dri sansvarlig klor og syre, kursus - status HS sendt infomateriale ud. KK (og
KKK) lmelder sig.

3 Økonomi

Status
herunder aﬂedte eﬀekter af
sommerpakke (gra s badning for børn)

KK/KKK

Kommunen har bedt om evaluering JM/LH
og beretning af antal badende
gæster. Husk lbagebetaling
svømmeskole og husstandskort.
Skal laves e er d. 16tene.

Opgaver

Manuel bundsuger - fungerer det?

Det går en del bedre end sidste år,
men det er stadig besværlig.

Sandﬁlter/Skidt i bassinet - nyt

Der skal snakkes med skovhaven
om det igen.

Rygerområde, status skilte,
rygepoli k,askebæger

Afventer l sæsonslut

P2 & Parkering i alleen - nyt ?

LH slår græs på P2.

Repara on af plæneklipper - status

Reservedelene er bes llt.

LH

Sponsorskilte i haven

Afventer. Der kan måske også
bruges hjemmeside/
l det.

JM

JM

KK/JM/
LH/KKK

Istandsæ else/vedligeholdelse af Sporet Igangværende

CG

Hylder Livredderum

Afventer l e er sæsonen

CG/JM

Overvågningskamera

Der købes den danske version af
kamerane.

LH

Styring af antal personer om og i bassinet Livredderne gør det super ﬁnt.

Klor og syretanke & udsugning - status

Afventer

Ny instruks fækalforurening

Afventer

Hygienegodkendelse for AGH

Afventer dri skursus

Badning e er åbnings d - nyt?

Det er blevet meget bedre.Virker
med at skrive det...

Ekstra fryser med lås

Rykker på huskelisten

JM

Salg af frugt i kiosken

Det bliver ikke l noget

JK

Gasning af muldvarpeskud - lbud

JM har snakket med Mortalin. De
vil komme og gøre det - men har
ikke gjort det endnu.JM ringer og
hører ad/rykker.

JM

Referat 20200811

JM

6 Ak viteter

Gennemgang opgavelisten & datoer for
arbejdsdage

Arbejdsdage: Gavlen skal kalkes og
træet skal renses af, rensning og
maling af diverse ng, rensning af
tagrender, sæ e ng lbage i laden
( husk dog at lade nogle
bordbænke sæt stå l julemarked. )
1te arbejdsdag d.26 sep. kl 9.. JM
laver oplæg l opgaver

Havens venner - opgaver

Maling af døre, bundsuge bassinet JK/HS
JK kigger på køb af lavendler

Indsamling Hjertestarter - status

Vi mangler halvdelen af pengene.

KK

Svømmeskole - evaluering & glemte sager JM har taget billederne af glemte
sagerne, sender det l KK. Der er
sent spørgeskema undersøgelse ud,
de svar der er kommet var posi v.
Der skal lige være styr på mødested
og opstart. T shirts´ne skal bes lles
dligere og i større mængder.
Organisatorisk kunne det godt
være at der skal være en fast
"voksen" på, der tager sig af disse
ng.
Team Tryghed - er det blevet brugt?

7

Fondsansøgninger Status

Referat 20200811

De har været forbi,men der har
ikke været behov for dem.
Der er sent 2 nye ansøgninger
JK/JM
afsted,på bålhy en og
bredbølfonden l stråtag. Der er
blevet bevilliget l skabe og bænke.
Vi skal ﬁnde ud af hvordan vi kan
bruge pengene. tages op igen

JM

Bålhy e - Status på ny fond l ansøgning

Bredbølfonden

Alterna ver l Bydelspuljen

8

Markedsføring

HS/JM

Afventer

Nyhedsbrev

CG
9 Personale

Højby Nyt deadline 18/9-20
Ansæ else af ny ungarbejder
Hverdage - arbejds d ungarbejder
Anæ else af en voksen som fast
lkaldevikar for kiosken l næste sæson
Bestyrer l kiosken

10 Kommende møder

22 septemberkl 16-18

11 Eventuelt
Udlejning af huset l CG d. 19.09.

CG booker det. Halv pris

CG

Julemarked

Skal med på

JM

Frokost for de frivillige

Onsdag 9/18 kl. 18. Livreddermøde Alle
17-18.

Sæbebeholdere i baderum

Gl type sæ es op igen. JM tæller
op hvad vi har der kan bruges.

JM

Gla e vipper

Sæ es på opgaveliste l foråret

Alle

Elektronisk Infotavle

Inkl. skab der kan lukkes l, tages KK/LH
ned om vinteren. Kræver strøm og
so ware og minipc der kan køre
det

Je e oplevelse i går

Kø l baderum. Je e påtalte det,
og blev overfust på det groveste.

Referat 20200811

, i nyhedsbrevet

