Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 30/6-20 kl. 16.00

Referat:

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

Deltagere:
A ud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

3 Økonomi

Ansv.
Ja

Cylindere og alarmbrikker - status

Er igangværende, KK kører l
Verisure og får by et
alarmbrikkerne

KK

Nøgler - sat i gang?

Er igangværende.Der skal måske
sæ es et kodelås l bummen ved
vejen

JM

Ny bestyrelsesmedlem & suppleant?

AK er suppleant og KKK er nyt
bestyrelsesmedlem

Status
herunder aﬂedte eﬀekter af
sommerpakke (gra s badning for børn)

God økonomi ind l videre, der
refunderes en vis % del af sæsonog husstandskort grundet gra s
JM
badning for børn i sommerferien.
Der skal skiltes med at man skal
melde sig, inden badning, selvom
det er gra s, da vi kun får penge fra
kommunen for registrerede
badende.Der skal sæ es skilte op,
JM tager opgaven.

Kasserapporter - fungerer det

E erhånden fungerer det, der har
LH
dog været
opstartsvanskeligheder.Der er en
enkel pengepose der er blevet væk.

Opgaver

Manuel bundsuger - status

Skovhaven har lavet den. Nu kan
der bare sæ es vandslange på for
at fylde systemet med vand. Rikke
livredder er blevet undervist i det,
men giver udtryk for at det ikke
fungerer for hende.

Sandﬁlter/Skidt i bassinet - status

Der renses og returskylles igen,
med før e er billede og så tages
der kontakt l skovhaven

LH

JM/JK

Adskillesesmulighed mellem lavt og dybt JM har købt kroge osv l at sæ e i,
JM/KKK
der er købt sådan at der kan
del af bassinnet - status
opdeles både på langs og tværs.
Det skal monteres, der skal noget
ekstra gummi på, KKK monterer
det. Måske skal der sæ es ekstra
beslag på, sådan at dugen ikke
beskadiges.

Rygerområde:

KK har ha problemer med at ﬁnde KK/JM/
en brøndring, der vælges at tage en LH/KKK
stor gammmel krukke, som fyldes
med sand. KK printer. JM forfa er
rygepoli k inden længe.KKK
undersøger mulighed for at få
sponsoreret skilte i rygepoli k.

P2 & Parkering i alleen (blokering af
brandvej)

P2 er blevet slået, KK blev nødt l
LH/JM
at trække en bil fri i lørdags,
KKK
grundet hjulspor. Der skal skiltes
med at der ikke må parkeres i
alléen og henvises l P2. KKK hører
i P skilte. Ellers skal der
afspærringsbånd l eller bøder.

Repara on af plæneklipper - status

LH rykker for det.

LH

Sponsorskilte i haven

Afventer. Der kan måske også
bruges hjemmeside/
l det.

JM

Istandsæ else/vedligeholdelse af Sporet Hånger på CG - gøres hur gst
muligt.
Hylder Livredderum

Elektrikeropgaver

Beskæring træer i allen - status
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CG sender målene l JM

CG/LH
CG/JM

KKK kigger på strømen l porten og LH/KKK
lampe l højre på dametoilletet.
Der skal sørges for ekstra
overvågningskamera(LH)
Niller kommer og gør det, der skal

ryddes op e er det. Havens venner
kan overtage den forefaldende
JK
oprydning.
Styring af antal personer om og i bassinet Der afventes de nye retningslinjer
der kommer d. 8 juli

6 Ak viteter

Alle

Tilsynsrapport - gennemgang og aﬂedte
opgaver

Der skal laves:
- sand i bassinet(iværksat)
- doseringsanlæg, lagertank l klor
og syre- der skal ﬁndes ude af hvor
gammel klortanken er, der
anbefales at de ikke er ældre end
10 år. Der skal indhentes lbud i
tankene, der snakkes med
skovhaven om det. Der skal laves
nye udsugning i rummet.
- der skal være en dri sansvarlig
person i klor og syre, som også
skal sendes på kursus i l det. HS HS
undersøger kursusmulighederne i
det. KK og KKK melder sig l det.
- der skal være en andet instruks i
fækalforurening. JM genoptager
JM
sagen.
- der mangler en
hygienegodkendelse for hele
JM
anlægget.Der er mange punkter
der skal tages højde for.

Badning e er åbnings d - ak oner

Flere kameraer, er der mulighed for
LH
højtalere på kameraet ved
bassinet, LH undersøger det. Ind l
det er sat på,så tager bestyrelsen
på ski i haven, når det sker. Der
skal gøres mere opmærksom på
det, der skal sæ es kæmpe skilt
op, når bassinet er lukket.

Havens venner - opgaver

Der er styr på opgaverne. HS
prøver at få gang i dem fra Højby

Svømmeskole
- Antal lmeldte (er der en øvre grænse)

- Ak viteter/programfastlæggelse
- Prak ske opgaver
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JK/HS

12 (maks 40), hvis der er 40 så skal CG/KK
der deles op 20/20
Hvis der søges fripladser så skal der
bruges, forældrenes navn, tlf
nummer og barnets navn.
Der a ales telefonmøde. Besøg på
gården (CG)
T-shirts, kigges der på. Peter Kolle
måske. Freekoncept. Vendes lige

7

JK/JM

Fondsansøgninger Status

Bålhy e - Status på ny fond l ansøgning JM har kigget på nye muligheder
JM
for fonde. Det er svært at ﬁnde en
fond der giver god mening. JM
arbejder videre på sagen.

8

Markedsføring

9 Personale

Opmuntrings lskud fra
Bygningsbevaringsfonden - plan videre

JM smider en ansøgning l
Bredbølfonden.

Alterna ver l Bydelspuljen

Afventer

Nyhedsbrev

CG skriver nyhedsbrev i gra s
badning og svømmeskole,
lmeldingsfris 20. 7.

HS/JM

CG

Højby Nyt deadline 31/7-20
Evaluering af førstehjælpskursus

Afventer
Det opfylder ikke vores formål. der JM
skal ﬁndes en anden løsning med
ﬂere prak ske øvelser.

Må personalet tage en is/sodavand pr
dag? (gammel regel fra sidst år)

Ja

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Alle

11. august kl 16
Aﬀaldssæk udenfor

CG tager kontakt l ungarbejderne CG
igen.

Hjertestarter indsamling

Sæt iværk hur gst muligt, KK

Højby marked

Aﬂyst

Is fryser, ekstra lager

JM undersøger mulighed for at
købe fryser med lås.

Kiosk:

Der e erspørges frugt osv. Måske
kunne ham fra Birkum gøre det. JK JK
prøver at spørge ad.

KK

JM

Der er en der har givet udtryk for at
hun gerne vil være bestyrer af
kiosken næste år. Behandles i
e eråret
Minigolf
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Der skal sæ es i gang med
udlejning af minigolf. Køllerne skal CG/KKK
spri es af e er brug. Udlejning af
dem skal ske i kiosken.Der skal
overvejes stakit omkring banen
eller bruge perlesten i området.
Stenmelet ligger på banerne. KKK
undersøger prisen for det.Banen

skal fejes en gang i mellem af
ungarbejderne.CG tager kontakt.
Muldvarpeskud

Der foreslås at få dem gasset en
JM
gang om året. JM undersøger hvem
der gør det og hvor meget det
koster.

Team Tryghed

Er igangsat.

Opgavelisten

Er opdateret. Skal snakkes om, da
der er nogle stor opgaver. Måske
skal der laves nogle arbejdsdage i
august.
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Alle

