Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 21/10 -20 kl. 16.00

Referat: CG

Lars Hansen (LH), Jette Kotsis (JK), Jeannette Mikkelsen (JM), Charlotte Grams (CG),
Henrik Schmidt (HS), Ken kristensen (KK), Kristian Krüger Kotsis (KK), Anders Kingo (AK)

Deltagere:
Afbud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen
3 Økonomi

Ansv.
Ja

Kursus klor og syre- beretning

Afventer KK

LH har foretaget en beregning, og
der kan bruges 135000 kr til nye
projekter.
Der er flere projekter - samlet pris
256000 kr. i alt, se nederst på
opgavelisten. Der afventes
beslutning om hvad der sættes
igang indtil der er kommet svar fra
Bredbølfonden ift. Stråtag

KK

Opgaver

Hygienegodkendelse for AGH (afventer
driftskursus

Afventer stadig, JM sender
KK
skabelon til KK, så han kan begynde
med at udfylde den

Arbejdsdag - evaluering

Vi var ikke så mange. Maling af
døre livredderbyning skal
færdiggøres. Se i øvrigt
opgavelisten

Alle
Alle

Julemarked - beslutning. Hvis vi aflyser:
Aftale om hvornår telt skal nedtages

Julemarked afholdes ikke - teltet
tages ned sø. d. 1.11 kl 10 (3 timer)
- sodavand afsættes til bestyrelsen
til 8 kr stykket

Elektronisk infotavle - afventer tilbud

KK indhenter tilbud om tv

Udarbejdning af checkliste for udlejning

Afventer - skal være klar til forår

Møbler til teltet

Indgår i beslutning om hvad penge Alle
skal bruges på

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Klor og Syretank / pumpe/ventilator

JM tager kontakt og spørger ind til
JM
garanti for pumpe. Der træffes
beslutning på næste møde.

Sponsorat Hjertestarter & skab- status

Hjertestarteren er ikke afleveret
KK/JM
endnu. LH undersøger tlf nr til dem
der er kommet med tilbuddet.

KK
JM/CG

Alle

6 Aktiviteter

7

JM

Fondsansøgninger Status
Bålhytte - Friluftsliv. Bevilget 40.000 kr.
Pengene skal bruges inden 2021
- Savværk sponsorat
- Ansøgning Facebook

JM forslår at ansøge Facebook om
penge til bålhytten - god idé

Stråtag - Brebølfonden. Afventer svar
(efter nov 20)

8

Markedsføring

Omklædningskabe og bænke - Marius P
og Sparekassen, bevilget 41000 kr.,
hvordan bruges pengene?
- Bydelspulje ansøgt

JM har ansøgt Bydelspuljen om
resterende penge til skabe/bænke.

Alternativer til Bydelspuljen status

Afventer

HS

Nyhedsbrev

Ekstra indlæg til medlemmer i
nyhedsbrev om sæsonen. JM
sender materiale til CG

JM/CG

Referat 20201021

Højby Nyt deadline 06/11-20

9 Personale

Bestyrer til kiosken - status

10 Kommende møder

Julemarked aflyst
Sæsonen der gik - første år med
gratis badning for børn.

CG

JM og LH har møde med Pia
Hadberg omkring dette i den
kommende uge

JM/LH

24&25.11. / 1&2.12

11 Eventuelt
GDPR

Referat 20201021

Der skal anonymiseres data, der
skal være tekst ift opbevaring af
data, hjælpere osv. Punktet skal på
til næste møde.

