Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 10. august 2021 kl. 16.30-18.00

Referat: RH

Deltagere:

Afbud fra:
Medbring venligst:

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

Kalender

Dagsorden
Emne:
1 Godkendelse af
dagsorden

Behandling:

Ansv.
Godkendt

2 Bestyrelsen

Udfyldelse af medlemstal på
fritidsportalen

3 Økonomi

Er regnskab underskrevet og lagt Regnskab er underskrevet
på Fritidsportalen?

LH/JM

Bydelspuljebevilling 2018dokumentation/revisor Louise

JM

Sommerferie aktiviteter 2021der kom ikke støtte i år som
sidste år(HS)

Opgaver

Overforbrug af vand - Er Danny
kontaktet?

HS undersøger hvorvidt vi skal
udfylde blanketten

JM giver Louise besked om at lave
regnskab. JM sender mail til Dorte

HS

I år er AGH faldet udenfor kriteriet.
Vi beder Louise om at lave balance
pr. 1/10.
Danny har ikke svaret på vores
henvendelser.
HS kontakter Rune Bille om vi må

HS

trække på Dannys erfaringer
Retningslinje/kit vedr. fækal
forurening

Ken har snakket med Mads fra
Cabola. Ken beregner hvor meget
klor der skal i og laver en
vejledning.

Tilsyn Odense kommune

Ken følger op

KK

KK

Nødstop i klorrum - skal der sidde Besluttet at det skal sidde i laden
samme sted, som hvor vi kalibrerer KK
et udenfor rummet? - Status
klor og PH.

6 Aktiviteter

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Alle

Er sporet efterset?

Nej

Alle

Plæneklipper - Er mekaniker
kontaktet?

Plæneklipperen er lavet

Gummimåtter til
trampoliner/vippe

Folmer har ikke vendt tilbage på
JMs henvendelse. JM kontakter
Folmer igen

JM

Skabe og bænke installation

21/9 kl. 16.30

Alle

Status på forsikringer, inkl.
anmeldelse af vandspild

KK tjekker dato på rør. JM tjekker
hvordan frivillige er dækket, samt
får fjernet brandsikring på bassin.

KK/JM

Svømmeskole - Evaluering

Aldersintervallet bør være 6-12 år
næste år

Koncert
- fordeling af ansvarsområder
herunder hjælpere udefra:
- Billetkontrol, 2 mand - LH +?
- Hjælp til scenemand ca kl. 12, 1
mand
- Salg af fadøl og pølser, 3 mand
- Evt. ungarbejdere til hjælp med
billetter og mad
- Indkøb

KK/JM/RH

5 fustager af hver (Classic og
Odense)
Alle
Scenen er klar kl. 10.00-10.30
Hula Hula vil gerne have scenen kl.
10
Elektrikeren sponsorerer kabler og
byggestrøm
Hula Hula skal bruge to mand - Lars
og evt. jeppe

Der skal bruges 2 mand til at pille
ned - Evt. Jeppe og ?
Vi skal bruge to mand til
billetkontrol - Lars og evt. Jeppe
Salg af fadøl og pølser - JM, Thomas
Vinther og evt. KK

Julemarked

7 Fondsansøgning Status
er
- Byggetilladelse bålhytte
- Afregning skabe/bænke

Vi arrangerer julemarked. JM
skriver ud til stadeholdere

JM

JM har forsøgt at få kontakt til ham
der laver byggetilladelse, dog uden JM
held

Genstartspulje jf. mail
Faktura fra skab og bænke skal
betales - Der skal laves regnskab på JM
det
Motivu - Vi gør ikke mere ved det
8 Markedsføring

9 Personale

10 Kommende
møder
11 Eventuelt

Hvad gør vi for at få flere
badende gæster - vi synes særligt
at vi mangler de unge

JM

