
 

Allerup gamle Have 
 

  
Mødetype: Bestyrelsesmøde 

 

Møde: 

Tid & sted:    Mandag 18/6 -  2018 kl. 16.00, Allerup gamle have Referat:  

Observatører:  

 
  

 

Deltagere: 
 
Afbud fra: 

Jimmy Adler Andersen (JAA), Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), 

Bjarne Frimann (BF), Jeanette Mikkelsen (JM), Søren Møller Hansen 

(SMH) 

 
Læs venligst: 

 
 

Medbring venligst: 

 
Kalender 

CC: 

 
  

 

Referat 
 

 Emne: Behandling: Konklusion: Ansv. 
1 Godkendelse af 

dagsorden 

 

 Tilføjet punkt 17: 

Funktionsbeskrivelse livredder 

 

2 Referat fra 

bestyrelses- møde d. 

14/5 - 2018 
 

Godkendelse af referat. 
 
Udarbejdelse af åbent referat. 
 

Godkendt uden bemærkninger 

 

Åbent referat udarbejdet 

 

Det besluttes at referat fremover 

godkendes via mail med frist på 

10 dage fra udsendelse til at 

komme med ændringer. 

Punktet erstattes med 

”Opfølgning” 

 

3 Økonomi Likviditetsoversigt 
 

Likviditetsoversigt ikke 

tilgængelig. 

3200 gæster til dato. 28 solgte 

årskort.  

 

 

4 Energirenovering 

/sæsonopstart 
Status energirenovering 
 
 

Flushtest 
 

Mangler nedgravning af Ampere 

kabel. 

 

JAA aftaler snarlig test med det 

firma der laver test for Odene 

 



 

 

 

 

Chloranlæg 
 
 

 

 

 

 

 

Børneattest 

friluftsbad. Odense kommune 

udfører derudover to andre tests. 

 

Skærm: Viser pt- korrekt billede. 

JM kontakter Steen for at få USB 

stik for at få det programmeret 

permanent (Jonas). 

Klor- og syrefølere: JAA og 

Jonas styrer dette. JAA siger at de 

ikke nødvendigvis skal renses. 

 

JAA har kun modtaget en attest? 

De der mangler fremsender 

hurtigst muligt. 

 
5 Ønsker der koster Palleløfter.  

 

Rengøringsmaskine omklædning ? 

 

Der indkøbes en ny palleløfter. 

 

Indkøbes.  

Skoreol til begge baderum 

diskuteres, ingen beslutning. 

Bænke: Stel skal 

repareres/svejses /LH ser på 

omfanget. 

Pissoir: Bliver repareret (VVS)  

Lamineringsmaskine indkøbes. 

 

 

6 Opfølgning på 

Generalforsamlingen 
Udsat fra sidste møde Udsættes til forberedelse på næste 

generalforsamling 

 

7 Gennemgang af 

forretningsorden 
Udsat fra sidste møde Udsættes til forberedelse på næste 

generalforsamling 

 

8 Markedsføring BF udkast 

 
Der skal skabes overblik over 

sæson/BF og JAA  

Næste Højbynyt:  

-Stand på Højbymarked. Kon-

kurrence på stand/Gæt hvor 

mange armbånd. Evt. Video fra 

haven inkl. dronefilm? JAA har 

pavillon. 

- Loppemarked 

 

 

9 Haveplan Hvad skal bruges som afstand imellem 

stenmel og græs ? 
 
Græs robot ? 

 

JAA kan skaffe brugte 20/40 

fliser til kanten 

 

24.000 kr. Kan også køre på 

skråning. Fondssøges, til 

fodboldbaneområde. JAA sender 

info til JM til brug ved 

fondssøgning. 

 



Praktikanter slår græs pt. JAA 

forsøger at lave ny aftale med 

Anders Kingo ift. frivillig 

græsslåning. 

 
10 Årsopgaver 

bestyrelsen 2018 
Skt. Hans 
 
 

 

Koncerter: Vi har fået flere tilbud, prøver vi 

dem alle af og hvornår 
 
 

 

 

 

 

Hundeshow 
 
Loppemarked 

 
Idrætsuge 31 
 
Julemarked 

 
Gymnastikopvisning (ifm. Skt. Hans eller 

Lombjerge opvisning?) 
 
Højby marked 

Hvem er tilstede, hvad bruger vi til reklame  

JAA us. Om der kan pløjes rundt 

om bål, ellers aflysning. Deadline 

19/6. 

 

Danmarks John: LH us pris samt 

evt. tidspunkt (periode). 

Vi arbejder videre med  

”Handplugged partyband” /1500 

kr. Koncert ved afslutning af 

loppemarked. 

 

Afventer dato. 

 

Praktikant medarrangør. 8/9-18. 

 

Afventer sidste tilmeldingsdato. 

 

Afventer. 

 

Intet nyt. JAA kontakter tidl 

gymnaster 

 

Se tidl. 

JAA og LH er tilstede 

 

Veteranbiler: Afventer dato. 

 

11 Fondsansøgninger Oversigt over indsendte fondsansøgninger - 
 
 

 

 

 

Revision af ”Forslag til mindre projekter” 
 

Fremsendt. 

Ishus forsøges søgt ved Fionia 

fond. 

JAA formidler kontakt til Jakob 

(Højby SogG) ift. at mødes. 

 

Afventer 

 

12 Nyhedsbrev Indhold 
 

Skt. Hans 

Idrætsugen 

Begyndersvømning tirs og tors 

17.30. 50 kr/gang. 

Højbymarked-stand 

 

 

13 Spørgeskema-

undersøgelse? 
Skoler 
 
Efter udlejning 

 

Udsættes til næste møde  



14 Datalovgivning  LH kursus - laver lille oplæg til 

næste møde 

 

 

15 Kommende møder  

 

Mandag d. 6/8-18, der serveres 

lidt mad. 

 

16 Bestyrelsens arbejde Manglende opbakning 

Hvad vil vi med haven i fremtiden ? 

Det er nemt at være ovenpå med en 

masse gæster ! 

Fra kommunen samt fra øvrig 

bestyrelse.  

Skal yderligere debatteres: 

Generel fremtid/berettigelse. 

 

17 Funktionsbeskrivelse 

livredder 
 JAA: Fremsender den del af 

kontrakten der beskriver dette. 

 

18 Eventuelt Kassererpost 

 

 

 

 

Ubudne gæster i badet efter åbningstid 

Der skal findes en løsning på 

kassererposten, da Henrik ikke kan 

varetage den. JAA us vedr. mulig 

kandidat 

 

Hegn? Videoovervågning? Skilte? 

Vi beslutter at yderste låge skal 

sikres med lås/JAA, Kaj 

Skilt ved vej/JAA. Udkast sendes 

rundt. 

 

Mødet slut 18.25 

 

 


