Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Mandag 18/5-20 kl. 16.00

Referat: CG

Henrik Schmidt (HS), Charlo e Grams (CG), Lars Hansen (LH), Je e Kotsis (JK), Jeanne e Mikkelsen
(JM), Ken Kristensen (KK), Je e Kotsis (JK)

Deltagere:
A ud fra:

HS

Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi

Ansv.
Ja

JM

Cylindere og nøgler status

Er igangværende

- E-boks adgang

JM mangler stadig engangskoden, JM
men har været i kontakten med
dem og får lsendt det igen.
LH har været i kontakt med OK og LH
har fået besked på at det bliver
udbetalt.

Dri s lskud fra OK

Andre mulige indtægter i lfælde af en
sen åbning/ikke åbning af AGH i år

Reklamere for medlemskab i AGH. CG, JM
Skrivelse om hvordan man stø er
AGH (CG) og JM får bes lt ﬂere
foldere for OK kort. Sponsor
muligheder i AGH.

Opgaver

Manuel bundsuger - status

LH skal få målet noget op l
manuel bundsuger, men får gjort
det inden længe.

HS/LH

Afventer

HS/JM

Opdatering af diverse dokumenter:
- Fækal forurening - status

- Robot-bundsuger - Instruks skal skrives, Igangværende.
here er oplæring af personale - status

CG

Sikkerhed - opsætning af skilte,status
(afventer)

Skiltene skal rengøres og sorteres.

Rygerområde drø es -afventer

KK undersøger hvor der kan fås
skilte (print og laminering). JM
laver udkast l rygepoli k.

KK

P2 status (gamle kontrakt)

Der ventes stadig på den gamle
kontrakt fra Lars Einer

LH

Repara on af planeklipper - status

Afventer - der skal rykkes igen.

LH

Reklameskilte i haven - status

Der ligger et lbud for
messingskilte og plade l
opsætning.JM spørger ind l
materiale af plade og pris e er
størrelse.

JM

Repara on af sandﬁlter - status

Det er nok færdig, men afventer
stadig svar fra skovhaven.

Istandsæ else/vedligeholdelse af Sporet:
status
Undersøges nærmere.

CG/LH

Reoler Livredderum - status

JM/CG

Opgaver i bindingsværkshuset - status
- Spartle (Jussi)
- Male
- Oprydning
- Rengøring
-Repara on af revne i vægen samt gulvet
- bordplade l kiosk
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Igangværende

Der er færdig spartlet. Jussi vil gå i
gang med at male onsdag.JM er
gået i gang med at kalke en af
væggene.Resten afventer
KK har fundet en bordplade godkendt. Han henter den når der
er klar i kiosken.

6 Ak viteter

7

8

Plan for klargøring af haven - liste
gennemgåes - opgavefordeling

Gennemgået

Havens venner: Møde 20/5, opgaver?

Sand i fugerne mellem ﬂiserne,
ukrudt ved efeu ved p plads,
rydning af starten af sporet.

Åbning af haven i 2020
- evt. åbningsdato?

Vi afventer.

Svømmeskole - status

Afventer

Fondsansøgninger Status

Markedsføring

CG/KK

Der skal kigges særligt fokus på
JK/JM
Velux, Nordea og Sydbank Fonden
i ansøgningsfrister.

Bålhy e - Status på ny fond l ansøgning

JM

Alterna ver l Bydelspuljen - afventer

HS/JM

Nyhedsbrev

Åbning og reklame for støte af
AGH, Havens venner, sporet sendes i næste uge (CG). JM tager
kontakt l Hjællese afvisen, KK
tager kontakt l lokaltv Fyn.

Højby Nyt deadline 12/6-20

CG/JM/
KK

CG

9 Personale
Fællesmøde livreddere og ungarbejdere
(skal der ﬁndes ny dato? )

Afventer, ind l videre fastholdes
datoen.

JM/LH/
CG

Førstehjælpskursus og livredderprøver

Afventer

JM

10 Kommende møder

3/6 kl. 16

11 Eventuelt

Inkøb af badebleer og skiltning
omkring det. KK undersøger.

KK

KK bes ller fender l vippe. Der
KK/JM
afventes svar fra AquaTech i
montering. JM tager kontakt l Nils
i . beslag l vippen
JM har fundet armbånd l gæster,
der er enighed om at de skal
bruges. Der ski es farve fra dag l
dag.
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Strøm l garageporten - der skal
laves en mere permanent løsning.
JK spørger Chris an ad.
Der skal tænkes over raba er,
lignende for
bestyrelsesmedlemmer og
medlemer af Haven.
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JK

