Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.00-17.30

Referat: RH

Deltagere:

Henrik Schmidt (HS), Jette Kotsis (JK), Jeannette Mikkelsen (JM), Ken Kristensen (KK),
Rikke Hansen (RH), Anders Overgaard (AO)

Afbud fra:
Medbring venligst:

Charlotte Grams (CG), Anders Kingo (AK), Kim Nørgaard (KM)
Kalender

Referat
Emne:
1 Godkendelse af
dagsorden
2 Bestyrelsen

Behandling:

Ansv.

Konstituering af bestyrelsen
Ny kasserer: Uddelegere så
meget som muligt

Ken - Kasserer (assisteres af Kim og
Jette)
JM - formand
RH - Personaleansvarlig og sekretær
JM - Udlejningsansvarlig
JK - Onsdagsklubben
KN - Kioskansvarlig
KK - Driftsansvarlig
AO - Fondsansøger
KK - Svømmeskole
JM - Hjemmeside

GF evaluering

Godt møde med gode input.
Skrive i indkaldelsen hvor mange år
man er bestyrelsesmedlem.

Alle

3 Økonomi

Opgaver

Bænke/skabe - Bydelspuljen
status?

Ansøgt om at få pengene og rykket for JM
det. De manglede et opdateret
regnskab uden moms. Er sendt

Gennemgang af opgavelisten

JM spørger LH om han stadig vil være
ansvarlig for at lægge fliser foran
salgsvindue

JM/KK

Cylinderskift/omkodning til klor/syrerum, da der skal være låst
Der er opsat holdere til
mopper/skrabere
KK måler diameteren på stigen og
køber dupper

Skilt med nyt logo + Skilt til
donation på Mobilepay

Tager vi når vi er mere med med de
andre opgaver

Genetablering af plænen

JM snakker med Lars omkring at køre
det jord på som blev gravet af ved
etablering af bålhytten. Vi spørger
Niller om han kan tromle plænen.
Spørger også Lars om han kan lave
nedkørsel til bålhytten.

Hygiejnegodkendelse

Skal vi gøre noget særligt for at lukke
af ved bassinet udenfor sæsonnen?

Alle

JM

Alle

JM

Har KK kontaktet DGI ang. at
dokumentere hvornår anlægget
(rør i jorden) er fra? - Fik KK
kontaktet DGI?

De kan se det er blevet betalt, men de
har ikke nogen faktura mere. JM ringer
til Aquatec d. 25.03.
JM

Status på forsikringen ift.
utæthed?

JM kontakter dem.
KK

Status på TV til infoskærm - Har KK forhører sig ved Hans Henning
JM og KK spurgt Hans Henning ift.
Højby S&G
Kiosk drift - forslag til drøftelse
fra Kim:
- Indkøb af sluch ice maskine og
køleskab. Anslået pris max 30.000
- Indkøb af kaffemaskine, der kan
lave alle mulige former for kaffe,
anslået 15.000
- Slut med at tage ting fra Kiosken,
uden at det skrives ned.
- Personale is og sodavand vil være
at forefinde andet sted.
- Personalevand vil i fremtiden
være Harboe, da de er billigere end
dem vi har i kiosken i indkøb. ¨
De vil være på køl sammen med det
vand der skal holde vores sluch ice
maskine kørende.

KN

KN mener at vi kan tjene godt på en
Slushicemaskine. Raymond i hallen vil
købe den tilbage efter et år, såfremt
det ikke fungerer for os. Raymond vil
dog bestemme hvilken vi køber, hvis
han skal købe den tilbage. Han vil købe
den tilbage for 10.000 kr. Vi har
køleskabet, hvori der skal stå vand til
slushicemaskinen. Vi har fået tilbudt et
andet køleskab, som kan bruges af
dem der lejer cafeen. Der indkøbes
Harboe-sodavand til personalet.
Vi bruger fortsat kapselkaffemaskinen.
Man tager ikke noget for kiosken
medmindre man skriver det ned. KN
snakker med Raymond om hvilken
maskine der skal indkøbes og sender
til JM. Der tages stilling til køb herefter.
JM

Skolebookninger
- Priser og skrivelse

Bruger meget fra den gamle skrivelse
fra 2021. Fjerner det med corona og
tilføjer noget om nye tiltag i kiosken.
Skriver at hvis der er grupper på mere
end 100 personer, så anbefaler vi at de
bader i hold, for at vi kan opretholde
den gode vandkvalitet.

6 Aktiviteter

Frivillige håndværkere i Højby Har vi hørt fra dem?

De er klar. Vi skal bare sige til

Opstille arbejdsopgaver, der giver Tager den med næste gang
indblik i arbejdet - Er det gjort?
- JM har julemarked
- LH har koncert
- KK har svømmeskole
- LH Sank Hans

HS

Alle

Arbejdsdage
- 1. maj - Bassin, omklædning,
Der fastlægges også en dato inden 30,
café, toiletter og telt /Bør flyttes april, hvor café og toiletter gøres klar Alle
grundet udlejning
- Flere arbejdsdage inden
sæsonstart (evt. om
eftermiddagen en hverdag)

Åbningsdag d. 21. maj inkl.
indvielse af bålhytte
- Aktiviteter på dagen
Svømmeskole - Igangsætning af
planlægning

- Hvilke aktiviteter vil vi have på dagen.
Vi har snakket om en aktivitetsdag,
Alle
hvor f.eks. to livredder står for
aktiviteterne. Gratis slushice til de
badende børn
- Svømmeskole - KK sætter gang i det.
JM snakker med Albani ift.
drikkedunke

7 Fondsansøgning Bydelspuljen
er
- Er der lavet mundtlig ansøgning Tager vi næste gang
(flokningsanlæg)? (Før
vinterferien var der ikke kommet
nye datoer for 2022 til mundtlig
ansøgning. )
- Ladetaget
- Opvarmning af vandet i bassinet
(næste der skal søges)

JM

8 Markedsføring

Trygfonden - Førstehjælpskursus Tager vi næste gang
og svømmeskole

JM

Bindingsværk - Har JM spurgt
Tager vi næste gang
Thomas og har HS spurgt Riisum?

JM/HS

Odense Musikpulje - Scene

Tager vi næste gang

JM

Albani - Fadølsvogn

Tager vi næste gang

JM

Sparekassen Fyn og Sydbank Har vi hørt noget?
- Måtter som underlag

Tager vi næste gang

JM

Er der aftalt dato for møde med
den nye brugsuddeler i Højby?

Tager vi næste gang

HS

Hjælp til beregning af volley bane Tager vi næste gang
genetablering - Har KK spurgt DGI
og har HS spurgt Højby S&G

KK/HS

Er der lavet felter til sponsorer på Tager vi næste gang
hjemmesiden (2 felter)

LH

Nyhedsbrev til medlemmerne
Tager vi næste gang
- Donation fra Genbrugsen - Hvad
skal pengene gå til?

RH

9 Personale

10 Kommende
møder
11 Eventuelt

Personale til sæsonen 2022
- Emma
- Marianne
- Helena
- Johan
- Mangler 1 livredder

Tager vi næste gang

RH

Ungarbejdere?
- Freja?
- Facebookopslag

Tager vi næste gang

JM/RH

26. april kl. 16.00

KK

