Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Mandag 7. juni 2021 kl. 19.30-21

Referat:

Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Jette Kotsis (JK), Jeannette Mikkelsen (JM), Ken Kristensen (KK),
Rikke Hansen (RH),Charlotte Grams (CG), Anders Kingo (AK)

Deltagere:

Afbud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Dagsorden
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Generalforsamling
- Evaluering
- Konstituering

Udlejning,
-Telt/cafe
-Skolebookninger

3 Økonomi

Ansv.
Godkendt

Mgl. frivillig revision. Jørgen Poulsen
(JP) har sagt god for det, så det ligger
klar til godkendelse. JP ønsker ikke at
være revisor mere. HS spørger Hans
HS
Henning.
Formand: JM
Næstformand: HS
Kasserer: LH. Ønsker ikke at genopstille
til næste generalforamling, så vi skal
kigge efter ny kasserer.
Sekretær: RH, start med referat og
dagsorden. JM tager nyhedsbreve i
opstarten.
Anders vil gerne fortsætte som
suppleant.
Charlotte er også suppleant.

Mange udlejninger af begge dele. Kun
en skole ad gangen i år.
Driftstilskud er ansøgt, regnskab skal
underskrives og lægges på
Fritidsportalen.

JM

Opgaver

6 Aktiviteter

7

Overforbrug af vand - status

Mgl. kontakt med Danny, teknisk chef i JM
Odense badevæsen. LH foreslår at der
sendes et metalbånd eller kamera
gennem rør i brønd hvor der løber
vand ud. Det foresås at man kunne få
en af ungarbejderne til at mærke om
der kommer lige meget vand ud af
dyserne i bassinet.
Danny spørges om hvem vi skal
kontakte.

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Hygiejnegodkendelse status
herunder retningsllinje vedr. fækal
forurening

Ny leverandør af klor vil lave et kit til KK/JM
os ift. klorchok
Tilsyn fra odense kommune 21/6-21,
her gennemgås hygiejnegodkendelsen

Sporet

Skal efterses igen.

Svømmeskole - status & opgaver

13 tilmeldte.
KK snakker med Brian i rema om frugt KK
og LH spørger Albani om drikkedunke. LH
T-shirts: Vi bestiller en større mængde
uden årstal i forsk. størrelser

Frivillig aften - planlægning

20 personer.
LH: grill
JM: Pølser, brød, kartoffelsalat og øl
Mødetid: l7.30

Skt. Hans

Ingen Skt. Hans i år - vi ønsker at gøre
det bedre end tidligere. Tiden er for
fremskreden.

Fondsansøgninger Status

Pt. ingen ansøgte fonde

Velux fonden
Nordea fonden - max 100.000 (500030000 normalt)
Salling fondene - ikke relevant
Beslutning om prioritering af
projekter:
- Vandopvarmning (Bassin)
- Børnebassin
- Beach volley reetablering
- Flokningsmiddel - afventer tilsyn,
evt. driftsmidler
- Legeplads større børn/fitness
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LH
JM

JK/JM

- Vandopvarmning (Bassin) - 1
- Børnebassin - 2
- Beach volley reetablering - 3
- Flokningsmiddel - afventer tilsyn, evt.
driftsmidler
- Legeplads større børn/fitness udstyr

udstyr
8

Markedsføring

Nyhedsbrev
Højby Nyt deadline 11/06 -21

9 Personale

Praktikanter Klapp job

KK møde med Klapp-firma. Formentlig KK
er det svært at finde en der vil passe til
os. KK ringer til dem.

Førstehjælpskursus

RH hører de øvrige livreddere om de
har opdateret kursus.

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Afysning Skt Hans (ikke corona, kort
forberedelsestid)
Koncert
Svømmeskolen

RH

10/8-21 kl. 16.30
Koncert

Billetkontrol, 2 mand - LH +?
Hjælp til scenmand ca kl. 12, 1 mand
Salg af fadøl og pølser, 3 mand
Evt. ungarbejdere til hjælp med
billetter og mad

Plæneklipper

Lars-Otto kan ikke få remmene på. LH
kontakter mekaniker.

LH

Indkøb af flere borde/bænkesæt

4 stk. af en lidt bedre kvalitet

JM

Klorrum - fjernelse af alle
rengøringsmidler

Livreddere/ungarbejder

Nødstop i klorrum - skal der sidde et KK spørger Jesper Poulsen
udenfor rummet?
Ungarbejdere
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Ikke alle er effektive. JM snakker med
ham der ikke helt fungerer optimalt

KK

JM

