Referat generalforsamling i Foreningen Allerup gamle have
Den 21. februar 2019 kl. 19 - 21
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Aﬂæggelse af beretning
Godkendelse af årsregnskab
Valg af bestyrelse: Der skal vælges 5-7 medlemmer e er generalforsamlingens beslutning.
På valg er
- Jimmy Adler Andersen (modtager genvalg)
- Henrik Schmidt (modtager genvalg)
- Bjarne Frimann (modtager ikke genvalg). Besæ es for 1 år.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg som revisor er Jørgen Poulsen (modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er Hans Henning Klint, medlem af Højby S.&G (modtager genvalg)

5. Eventuelt

Referat:
Ad1.
Jakob Kristensen (JK) blev valgt som dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Jeanne e Mikkelsen (JM) valgt som referent.

Ad2.
Formand Jimmy Adler Andersen (JAA) fremlægger beretning:
Sæson 2018 fantas sk varm sommer, aldrig har der været så mange sol mer.
Om de e er en af grundene l at der ikke har været så mange lfælde af indbrud og hærværk i den
forløbne sæson vides ikke.
Vi har ikke ha så mange gæster i nyere d: 8829 betalende gæster, som er kommet på grund af det gode
vejr, og sam dig har vi ha besøg af en masse skoleklasser fra ﬂere forskellige skoler, både fra nærområdet

men også fra skoler, der har ligget et stykke vej fra Allerup Gamle have. Også i år vil vi skrive l samtlige
skoler i området, da alle disse har rost vores nye indretning af bassinet med vinyl indpakning.
Selvfølgelig har de e givet et overskud på årets regnskab, og de e skyldes helt klart vejret, men også den
indsats der er gjort blandt de frivillige i løbet af 2018, selvom vi selvfølgelig kunne bruge mange ﬂere i de
kommende år, da der selvfølgelig ikke bliver færre opgaver i frilu sbadet, hvis det hele skal fungere 100 %
fremover.
Trods ure ærdigheden i det, har kommunen valgt at kun 2 af Odenses Frilufsbade, skulle have så meget
lskud så de kunne lbyde gra s adgang. Og de e vil forsæ e i 2019.
De e bevirker, at vi må ﬁnde på ﬂere og andre indtægtsskabende arrangementer i haven.
Vi har ha vores telt sendt l syning, da det desværre blæste ned lige omkring nytår. Vi glæder os l at
sæ e det op i april, så vi kan få nogle lfredse lejere.
Vi har også købt en pølsevogn, da ﬂere børn e erlyste lidt varmt mad e er svømmeturen, specielt pommes
frites. Derfor skal vi have nogle frivillige på pølsekursus og sam dig skal vores livreddere på kursus igen,
de e skal ske hvert år.
Vi har ha arrangementer i teltet og cafeen hvor folk har lejet sig ind, men vi kunne sagtens have dobbelt så
mange i frem den, f.eks. minigolf turnering og andre ltag. Måske områdets største loppemarked. Men
også bibeholde vores julemarked og koncerter, som den vi a older d. 19. maj med Hele Danmarks John,
måske med andre populære bands evt. Jazz, og måske genopﬁnde fællesspisning om søndagen.
Desværre ﬁk vi kun lidt gang i vores svømmeskole, men det bliver helt sikkert et punkt i frem den. Og fordi
vores idrætsskole i uge 31, blev en kæmpe succes i 2018 med 20 deltagere. så overvejer vi 2 hold i 2019,
hvor man sagtens kan blive en af hjælperne, når vi har ska ejagt og andre ak viteter.
Men alt de e koster penge, så vi kan vedligeholde og udvikle haven, så vores lbud bliver endnu mere
ltalende, derfor husk at overtale din nabo l at melde sig ind i vores forening - man kan læse på
hjemmesiden hvordan, så vi kan få mere økonomi og dermed få ﬂere af vores ønsker opfyldt.
Skulle du være et ﬁrma, kan du blive sponsor blandt andet som væg-sponsor på vores lade. For kun kr.
4.000,00 får man 80 x 200 cm. reklame på skilt, som man selvfølgelig selv leverer.
Eller kunne man tænke sig at være sponsor ved f.eks. at udføre et stykke arbejde i haven eller levere
blomster, buske eller måske endda frug ræer?
Skulle man ønske endnu mere kan de e a ales med formand Jimmy Andersen på Tlf. 23 30 98 88
En anden måde at stø e på er ved at blive en del af vores noget for noget koncepter som vi kører i
fællesskab med OK Benzin & Energi Fyn, hvor man kan stø e Allerup game have og sam dig få rabat på
deres produkter.
Mange tak l de frivillige og vores faste stab plus dem som al d står l rådighed, når vi har brug for jer. Og
mange tak l bestyrelsen for samarbejdet og det store arbejde der bliver lagt i dagligdagen - husk vi kan
blive meget bedre og det er nemmest ved samarbejde.

HS spørgsmål: De 8829 gæster er det inkl. skoler? Ja
JK spørger l pris på alarmsystem, JAA mener det er ca. 6000 kr/år.
Beretning godkendt.

Ad3.
Ne oomsætning steget primært på grund af salg af badebille er, direkte omkostninger også steget.
Dækningsbidrag nu knap 400.000 kr. Lønomkostninger er faldet, de e skyldes primært at hjælper som der
var ansat i 2017, ikke var ansat I 2018.
JK spørger l lskud der er steget, hvor kommer de fra? Bydelspuljen, Fioniafonden,
Bygningsbevaringsfonden af 1975 og Nordeafonden.
Regnskab er godkendt som det foreligger.
Ad4.
Bestyrelsen:
Jimmy Adler Andersen genvalgt for en to-årig periode
Henrik Schmidt genvalgt for en to-årig periode
Kandidat l bestyrelsespost l besæ else for 1 år ﬁndes ikke - bestyrelsen bemyndiges l at supplere sig
selv
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Genvalgt som revisor: Jørgen Poulsen
Genvalgt som revisorsuppleant: Hans Henning Klint, medlem af Højby S.&G
Ad5.
JK siger at Julemarked var en ﬁn succes.
JK: Markedsføring af haven på sociale medier? Er vi gode nok l at fortælle den næste genera on hvad vi
kan lbyde? Instagram, "check in", blive bedre l at fortælle de gode historier kon nuerligt.
JAA: Vi ønsker at lave et almindeligt loppemarked I 2019.
JAA: Idé om at klovneløb skulle starte eller slu e i Allerup gamle have.

