Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 16.30-18.00

Referat:

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
2 Bestyrelsen

Behandling:

Ansv.

Udfyldelse af medlemstal på
Vi skal ikke udfylde blanketten fordi vi HS
fritidsportalen - Skulle vi udfylde ikke er en folkeoplysende forening
blanketten?

3 Økonomi
Bydelspuljebevilling 2018 - Har
Louise lavet regnskab?

Sommerferie aktiviteter 2021der kom ikke støtte i år som
sidste år(HS) - Har Louise lavet
balance pr. 1/10?

Louise har skrevet til Jeannette, at hun
har samlet sagen, men hun kan ikke
underskrive som revisor - JM spørger
Louise om de har en revisor, der kan JM
sætte sagerne op og underskrive alle
vores sager på én gang

Louise har lavet balance. Vi har pr.
dags dato underskud på -19.954 kr.. Vi
mangler en udbetaling fra kommunen
på skabe og bænke på 35.000 (vi har LH
selv betalt regningen)

Skabe/bænke - Er der betalt
faktura samt lavet regnskab?

Opgaver

Regnskab mangler
JM

KK kontakter Louise
Hvor meget klor bestilte vi i
KK
sæsonnen 2021?
Er Rune kontaktet om hvorvidt vi Rune er kontaktet. Hver gang vi har et HS
må trække på Dannys erfaringer? spørgsmål skal vi sende det til Rune
med Danny som CC. Danny vil gerne
besøge os og se hvad der er galt.
Friluftsbadet bruger Per Hedeager
Bruun ift. bassinet og Blitek til andre
opgaver.

Vippe

Friluftsbadet har én vippe vi kan købe

Er der udarbejdet vejledning ang. KK udarbejder inden sæsonen
fækal forurening?

KK

Tilsyn Odense kommune - Er der Ikke endnu - KK
fulgt op på det?

KK

Gennemgang af opgavelisten

Er gennemgået

Alle

JM har kontaktet ham efter sidste
møde - afventer svar
Evt. kontakt Albani ang. sponsorat

JM

Skabe og bænke installation

Vi afventer

Alle

Status på forsikringer, inkl.
anmeldelse af vandspild:
- Er der tjekket dato for rør?
- Hvordan er frivillige dækket?
- Er brandsikringen på bassin
fjernet?

- Dato for rør - Ikke tjekket endnu KK
- Hvordan er frivillige dækket? - Der
skal ikke laves forsikring på frivillige,
KK/JM
men man kan lave en kollektiv
ulykkesforsikring, der dækker alle
- Er brandforsikringen på bassin
fjernet? - Brand er en del af
grunddækningen og hvis brand
fjernes, kan man ikke tilbyde de andre

Gummimåtter til
trampoliner/vippe - Er Folmer
kontaktet?

dækninger på policen.
Bålhytten kan forsikres mod brand for
et mindre tillæg

Vandspild

JM kontakter Erling Skovbjerg Teknik

Bålhytte - Forberede grunden til
bålhytten samtidig med fliser ved Morten Uller graver grunden og
JM/LH
cafeen - Kontakt Rasmus ang.
leverer stabilgrus. Vi skal have skaffet
hjælp samt stabilgrus
en pladevibrator

Nyt internet i haven

Vi har ADSL ved TDC - det hele kører
under telefonudgiften
Evt. få CBB med simkort som ny
LH
udbyder eller WAOO. Vi undersøger
muligheden med CBB simkort til 2.200
kr.

Sodavand fra kiosken, udløb
inden julemarkedet - hvad gør vi Vi køber selv det der er tilbage af
med dem
sodavand
6 Aktiviteter

Koncert - evaluering inkl.
økonomi

JM

65 billetter
- Forsalg 35 stk. = 4.925
- I døren kontant 6 stk. = 1.050 kr.
- I døren Mobilepay 26 stk. = 4.460 kr. JM
- I alt 10.435
3000 kr. øl og pølser
Udgifter for omkring 27.000
Minus på omkring -15.000 kr.
Til en anden gang få fat i kunstnere
der spiller gratis, skaffe scenevogn,
søge ved Albani og Odense Kommunes
musikpulje.

Evt. en åbningskoncert d. 21. 05. 2022

Julemarked
- Er der skrevet ud til
stadeholdere?
- Frivillige/hjælp til opstilling,
pynt og afvikling

- Der er skrevet ud til stadeholdere,
dem der vil have en stand har fået
tilsendt, så de selv kan hænge "plakat"
op
- JM har markedsført forskellige steder
- Evt. spørge CG om hun vil hjælpe
med pynt. Måske KK og LH også kan
hjælpe
JMs søster og svoger hjælper også til
LH har fået løst problemet med
lyskæde - Den bliver hængt op

Sæsonstart 2022
7 Fondsansøgning Bydelspuljen
er
Albanifonden
Hvad søger vi hvor?

Møde med Paw/Højby brugs:
Sponsorat/indkøb

8 Markedsføring

Vi påtænker at åbne d. 21.05.2022. JM
retter på hjemmesiden
Bydelspuljen er blevet beskåret igen Spørge dem om flokningsanlæg - KK JM
sender tilbud til JM, som sender til
Bydelspuljen
Måtter som underlag - Søge ved
JM
Albani
En stor robust grillrist til bålhytte Søge ved Albani
Vi har fået mail fra Jakob ang. den nye
brugsuddeler i Højby Brugs vedr.
sponsorat/indkøbsmuligheder - Vi skal
hen i November før han har tid - Vi
påtænker at vente til i det nye år og
afholder et fælles møde med ham,
hvor der er et par repræsentanter fra
bestyrelsen

Hvad gør vi for at få flere
Hvad skal der til for at solcellerne
badende gæster - vi synes særligt virker? - Taget skal skiftes
Vi skal have gjort noget ved det
at vi mangler de unge
overskydende vandforbrug, så vi
minimerer delen af koldt vand i
bassinet.

JM

Derefter ønsker vi opvarmning af
vandet
Børn gider ikke cykle herud
Vi skal øge vores mængde af
markedsføring
Gratis is til badende første dag
9 Personale

Afslutningsmøde med
livreddere/ungarbejdere - kort
referat udsendt, flg. ønskes
diskuteret:
- Åbningstider
- Sæsonlængde
- andet?

JM
Vi går tilbage til at have åbent til kl. 19
- JM retter på hjemmesiden
- Vi afprøver at sætte lukkedatoen til
søndag i den uge, hvor skolebørnene
starter i skole igen d. 14/8-2022
Problem med at ungarbejderne kan nå
at møde til tiden pga. skole - Overvejer
om vi bør finde en pensionist der kan JM
hjælpe til

Forslag om vaskemaskine så
personale selv kan vaske klude
mm

God idé, den skal dog stå frostfrit - Evt.
spørge i Hjælpsom i Fraugde/Højby

10 Kommende
møder
11 Eventuelt

DGI vil gerne snakke med os
omkring, hvorvidt de kan bidrage Vi går i tænkeboks
med mere ved os
Ny kasserer

JM har én der kunne være en
mulighed. Lars laver overblik over
omfanget af opgaven samt tidsforbrug

