Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag 29/4-20 kl. 16.00, Videomøde

Referat: CG

Henrik Schmidt (HS), Charlo e Grams (CG), Lars Hansen (LH), Je e Kotsis (JK), Jeanne e Mikkelsen
(JM), Ken Kristensen (KK), Je e Kotsis (JK)

Deltagere:
A ud fra:
Medbring venligst:

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

2 Bestyrelsen

-Zoho workdrive status

Alle er kommet på Zoho
workdrive.Alle dokumenter er
blevet ﬂy et fra Zoho l Zoho
Workdrive.

LH

- Nøgler l hus og livredderrum

Der bliver lavet en hovednøgle og
cylindere ski es.

LH/KK

- Alarmbrikker

JM har fået alarbrikker, men det er
en fejllevering.Så JM tager kontakt
l Verisure igen.
JM har fået nøglekort, men
JM/HS
mangler stadig velkomstbrev.
Der er penge på kontoen, der er
LH/HS
dog ﬂy et noget l
reservekontoen. AGH mangler
stadig at få dri ilskud fra Odense
kommune.

- E-boks adgang

3 Økonomi

Ansv.
Ja

Overslag indestående e er rep. af
sandﬁlter (40.000 kr) +
bindingsværksrepara on (AGH andel =
20.000 kr)

Medlemsstatus

Der ligger en liste over medlemmer
LH
der har betalt i Zoho. Der sendes
en rykker l dem der mangler at
betale. Der snakkes om
medlemsfordele l næste
bestyrelsesmøde.

Opgaver

Status på opgaveliste (ligger i Zoho under HS tager kontakt l AuquaTech, i
forhold l en manuel bundsuger
Bestyrelsesmøder)
HS/LH
med god rabat.
LS sender billede og speciﬁka oenr
l HS
Opdatering af diverse dokumenter:
- Fækal forurening

Afventer svar vedr. chok kloring

HS/JM

- Robot-bundsuger - Instruks skal skrives, Sendes rundt i dag.
here er oplæring af personale

CG

- Afspærringsbånd - status

Ligger i rummet ved nøgleboksen.

KK

Sikkerhed - opsætning af skilte,status

Afventer

Indkøb af redskaber l Haven

Er købt, er i rummet ved
nøgleboksen

KK

Rygerområde drø es -staus

Afventer, der skal dog laves skilte
i . l det og forberede l
rygeområdet,se evt link LH har
sendt på mail

Alle

P2 status & drø es i behov i 2020

JK har spurgt Hans Jørgen om
LH
lejning af P plads, han har dog sagt
nej l det. Der skal tages kontakt l
Lars Einer i Pplads.

Repara on af planeklipper - status

Der er ikke sket mere i sagen, LH
rykker

Reklameskilte i haven forslag - status

JM tager kontakt l sejlsportsligaen JM
og hører dem om hvor de har fået
det lavet.

Repara on af sandﬁlter - status

Der er et revne der skal repareres, JM
udover det allerede a alte

LH

Istandsæ else/vedligeholdelse af Sporet: Bestyrelsen ønsker at vedligeholde CG/LH
sporet. Der tages kontakt l de
drø es, mangler ansvarlig
vedkommend jordejere: CG: Lene
og Poul. LH: Claus
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6 Ak viteter

Arbejdsdage
- Finde nye datoer

Der kan ikke meldes noget ud
inden d. 10. maj.

JM

Plan for klargøring af haven - liste
gennemgåes - opgavefordeling

Gennemgået, der kigges på listen
løbende.

Alle

Åbning af haven i 2020 - drø es herunder Det er ikke sikker at der kan åbnes i
HS
år, men ind l videre fastholdes
udsending af skrivelse l skoler
åbningsdag d. 31. maj . HS
undersøger om der gives
dri s lskud, hvis der ikke kan
åbnes.

7

8

Svømmeskole - status på planlægning
- Ak viteter
- Reklame
- Mad
- Priser

CG/KK
DGI er meget i tvivl om der kan
åbnes frilu sbad osv i år og
dermed også om svømmeskole
kan a oldes. Derfor giver de heller
ikke besked på endnu, om der kan
indgås samarbejde igen.

Arrangement med lokalarkivet 2021

Posi v stemmning overfor det, vi
skal dog være opmærksomme på
ikke at løbe ind i
konﬁrma onsdagee (tab af
udlejning)

JK/JM

Fondsansøgninger Status

Markedsføring

9 Personale

CG

Bålhy e - Status på ny fond l ansøgning Ikke noget nyt

JM

Alterna ver l Bydelspuljen - afventer

Afventer

HS/JM

Nyhedsbrev

Afventer

CG

Højby Nyt deadline 12/6-20
Ansæ else af ungarbejdere

Afventer
CG
Der er fundet ﬁre ungarbejder, der CG
ventes dog med at ansæ e dem
ind l vi ved noget mere.

Fællesmøde livreddere og ungarbejdere

Afventer

Førstehjælpskursus og livredderprøver

JM har fået pris fra "Fyns
førstehjælp", det er dyrt. LH tager
kontakt l Anders Kingo

Havens venner:
- diskutere muligheder for de e i .
Corona
- Skrivelse l omdeling (se ovenstående)
10 Kommende møder
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Afventer
Afventer
Mandag d. 11.05. kl 17

JM/LH/
CG
LH

JK/alle
CG

11 Eventuelt

Verisure har sænket prisen l 299
pr/mdr fra 1/7-20 og kontrakten
opsiges dermed ikke.

LH

Reoler, livredderrum

JM høre Tømrern om han har en
bordplade l det.

JM

Budget

Budget er lagt ind i ZOHO, i
regnskabsmappen, spørgsmål
omkring det l næste
betyrelsesmøde

Alle

Verisure har kontaktet os
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