Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 09/03 -21 kl. 16.30 online

Referat: CG

Deltagere:

Henrik Schmidt (HS), Lars Hansen (LH), Je e Kotsis (JK), Jeanne e Mikkelsen (JM), Ken Kristensen
(KK),Charlo e Grams (CG), Kris an Krüger Kotsis (KKK), Anders Kingo (AK)

A ud fra:
Medbring venligst:

KKK,AK

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi
Opgaver

Ansv.
Ja

Generalforsamling, gennemgang af
formalia

Dagsorden l GF er opdateret. Der
skal indkaldes l GF per mail l
medlemmerne, inden påske,3 uger
før. Der skal sendes bilag mm. ud l
medlemmerne 10 dage før.

Nyt bestyrelsesmedlem?

AK spørges af om han vil blive
bestyrelsesmedlem, men der skal i
alt fald ﬁndes et nyt
bestyrelsesmedlem/suppleant.

Regnskab/deadline for budget

Budget skal senest være færdig d.
16 april

Hygienegodkendelse for AGH igangværende

Mangler kun ganske lidt. Er nok
KK
færdig indenfor de næste 14 dage.

Skovhaven - hvem overtager?
- overforbrug af vand

Jonas som dligere har været
lkny et Skovhaven, vil kigge på
overforbrug af vand.

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Sensor på lys ved omklædningsbygning/

Hjertestarter kører som den skal.

HS

Alle

KK

6 Ak viteter

skab l hjertesatrter - status

Ba eriet skal ski es om 6 år,
elektroder skal ski es e er brug,
eller d. 8 marts 2024. (e er 3 år)
Elektriker har nogle lamper han
gerne vil sponsorere, afventer bare
at de bliver malet, så sæ es de op.

Børnebassin - beretning

Har taget kontakt l Chang, som
KK/JM/JK
kan rådgive om opsætning af
børnebassin. Han kommer forbi
AGH når han er på Fyn i den
nærmeste frem d. Prisen skal ned
omkring 1 million og AGH skal
kunne medﬁnasiere en del af det.

Bålhy e & shelter
- placering
- bygge lladelse mm.

Bag minigol anen på det nederste JM/LH/
stykke af græsplanen. Ikke fået svar KK/JK
fra FB fonden endnu. JM er
HS
begyndt på ansøgning om
bygge lladelsen, afventer at vi ved
hvilken type bålhy e det skal være.

P2 - ny kontrakt

Afventer

Morgensvømning i skolesommerferien?

A oldes hver onsdag i ferien. Når
vi kommer tæ ere på, så ses der
på hvem der har mulighed for at
tage morgenåbning, men primært
er det nok JM og JK.

Vandgymnas k kl. 13-14 ved marianne?

Afprøves 1 hverdag om ugen, inden JM
sommerferien, i juni måned. 50kr
per gang

Glat 1 meters vippe

Det lykkedes HS at få kontakt l
HS
Søren. Han har givet anvisningen
om at malingen skal være fra
maling der også sælger l glasﬁber
skib. Så det skal bare afprøves. HS
prøver at optage kontakt l dem
igen. Stø en skal ﬂy es. JM tager
kontakt l Nils, som skal hjælpe
med det.

Arbejdsdag d. 27 marts.
- opgaver
- indkøb

Se liste i dri s mappe. &
repara on af info stander.
JM handler mad mm.

DGI Højby opvisning 29. eller 30/5 status i . betaling, salg mm.
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LH
JM

Alle

JM
De vender lbage. P2 skal være klar
l den dag.

7

JM

Fondsansøgninger Status
Bålhy e - Frilu sliv. Bevilget 40.000 kr.
Pengene skal bruges i 2021
Bydelspuljen 25.000 kr
- Facebook svar

Der ventes stadig på svar fra FB
fonden.LH tager kontakt og prøver LH
at få et svar på hvornår der
kommer en afgørelse.

Velux fonden - ﬂokningsanlæg - udkast l Afventer
ansøgning, status

8

Markedsføring

9 Personale

Skabe og bænke omklædningsrum svar
Bydelspuljen

Afventer svar fra bydelspuljen. Der
burde komme svar inden længe. HS JM
prøver at ﬁnde ud af hvornår der
kan ventes svar.

Nyhedsbrev

Afventer

CG

Højby Nyt deadline 09/04-21

Afventer

CG

Retning af livredders ansæ elseskontrakt JM re er i kontrakten. Der er ind l JM
videre 3 livredder der har sagt ja,
måske skal der en 4 l.
Ungarbejder

JM tager kontakt l dem der har
JM/HS
været ansat sidste år. Der skal nok
ﬁndes en ny, der kan arbejde i
skole den. Måske hør Højby SG ad
om de har forslag l ungarbejder.

Prak kanter

Afventer
KLAPjob vil måske være en
mulighed. KK undersøger mulighed
for de e.
Tirsdag d. 13.04. kl 16:30

Trampoliner

Dugen ski es på den lille
trampolin. Der repareres forskelige
ng på den store trampolin. Der
ønskes overvågning l
trampolinerne. Bænken skal ﬂy es
længer væk.

10 Kommende møder
11 Eventuelt

JK/JM
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