Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 13/04 -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

Dagsorden
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

Ja

Generalforsamling ny dato

Sammensæ else af bestyrelsen
e er GF

Kommende sæson:
- Kiosk ansvarlig
- Dri sansvarlig (anlæg, klor/syre)

3 Økonomi
Opgaver

Ansv.

Onsdag d. 2 juni kl. 19-21. Dagsorden
skal sendes 10 dag før. LH sender
indkaldelse ud l medlemmer.
Rikke livredder vil gerne være med i
bestyrelsen og Lea Proszac er også
interesseret. AK og KKK høres ad om
de fortsat vil være med i bestyrelsen.
JM hører dem ad.

LH og JK deles om kiosk ansvarlighed i
første omgang.
KK bliver dri sansvarlig i . anlæg, klor
syre mm

Regnskab/deadline for budget 16/5 LH og HS arbejder på det, sådan at det
kan sendes ud i god d
Hygienegodkendelse for AGH igangværende
Overforbrug af vand

Er sendt ind l Odense Kommune
KK
.
Jonas kommer på lørdag og ser på det.
Sidste frist for ham. Hvis ikke han
JM
kommer, kontaktes vvs ´eren
Skovhaven foreslog.

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Opsætning af lamper med sensor
ved omklædningsbygning

LH har snakket med elektrikkern,
sæ es op om 3 uger?

Børnebassin - nyt?

Igangværende

Bålhy e
- placering
- bygge lladelse mm.

JM har problemer med at få fat i en
brandrådgiver. JM prøver at høre
leverandøren ad. Der skal huskes ad
lføje bålhy en l forsikring

P2 - ny kontrakt

Alle

KK

KK/JM/J
K

Vi står selv for græsslåningen nu og får
l gengæld 500 kr rabat.

Glat 1 meters vippe - ﬂytning af
stø en & maling

Gennemgået

Infostander: Repera on eller ﬂyt af
billeder?

Den skal rpareres og lang dsplanerne
overvejes.

Repara on af murværk på cafe e er Der mangller murværk på bagsiden af
cafén under taget. Alle prøver at ﬁnde
nyt tag
en der måske kunne udføre opgaven,
måske KK har en idé? Ellers spørges
der der ad l arbejdsdag, om der er
nogle der kender en.

6 Ak viteter

Arbejdsdag d. 24 april
- opgaver
- indkøb

JM har kigget på opgaver l
Alle
arbejdsdag. Tilmelding. JM handler ind
l arbejdsdag

Åbningsdag
-Ak viteter, indkøb, reklame
- Skrivelse l skoler

Åbningsdag d. 15 maj. OK
arrangement, gra s is l badende.
Reklame på faccebook, Højby
Nyt,Hjemmeside, Nyhedsbrev .
Skrivelse l skoler, ligesom sidste år.

Referat 20210413

JM

DGI Højby opvisning 29. eller 30/5 - JM har ikke hørt mere l det.
status i . betaling, salg mm.
7

Fondsansøgninger Status

Tryg fondens side er under ombygning, JM
der er derfor ikke søgt noget nyt nu.

Bålhy e
-Bygge lladelse
-Klargøring af grund
Venter på svar
Velux fonden - ﬂokningsanlæg udkast l ansøgning, status

JK/JM
Godkendt

Skabe og bænke omklædningsrum
svar Bydelspuljen

8

Markedsføring

9 Personale

JM

Nyhedsbrev

Skal laves i denne uge. Arbejdsdag

CG

Højby Nyt deadline 16/04-21

Åbningsdag, GF, Sponsorer

CG

Ungarbejder -status

Vi mangler stadig en der kan arbejde JM/HS
op l sommerferien. Der er reklameret
i Højby via Jakob Christensen. JM
KK
skriver ud i vores facebook gruppe.
KK tager kontakt l dem i næste uge.

Prak kanter - KLAPjob
10 Kommende møder
11 Eventuelt

Stole l teltet
Frivillig a en

Referat 20210413

Tirsdag d. 11/05 kl 16:30 i Haven,
inviter Rikke med
Afventer l næste møde
Grillning & badning for frivillige e er
åbnings d. Dato fastlægges l næste
møde

