Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Onsdag 06/01 -201kl. 16.00 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

Ansv.
Ja

Alle

Generalforsamling:
- Indkaldelse/dagsorden
- Afvikling - Coronaforholdsregler
- Indkøb: Forplejning, gaver
- Genvalg af bestyrelsesmedlemmer,
ønsker alle at s lle op igen? Hvem er på
valg?

Der er lavet udkast l Dagsorden. Alle
JK, KKK og HS står l genvalg.
Generalforsamling a oldes d.
23.02. Kontakt l revisor suppleant
(LH). Der skal købes lidt øl &
småkager (JM). Der skal købes lidt
rødvin & gaver (JM). Hvis revisor
ikke kommer, præsenterer LH
regnskabet. HS laver udkast l
budget. Vi venter så længe så
muligt med at sende indkaldelsen
ud, senest 2.2..

Kursus klor/syre - vig gste punkter
fremsendes

KK er i gang med det.

Forsikringsgennemgang

JM/LH/H
HS,JM,LH har holdt møde med
forsikringsselskab. Forsikring for
S
salgsvogn er blevet afskaﬀet.
Forsikringerne er blevet opdateret.
Der er ønske om at opdatere
forsikringer hver andet år. Overvej
om der skal bruges Sparekassens
samarbejdspartner.

KK

3 Økonomi
Opgaver

6 Ak viteter

7

Regning trampolin?

Der er rykket for regningen, vi har
ikke modtaget den endnu.

Hygienegodkendelse for AGH

Igangværende. KK sender mail med KK
spørgsmål l alle. Alle må gerne
svare hvis de ved det.

Stråtag - hvem hjælper? Hvornår laves
det?

Det bliver nok en gang i februar. JM Alle
ﬁnder ud af konkret dato.

Elektronisk infotavle - afventer lbud

Afventer

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

GDPR sikring af data - igangværende

igangværende

Brandsikring af cafeen, krav om to
(fungerende) brandslukkere

Der skal anskaﬀes ny brandslukker JM
1 l café, 1 l køkkenet

Forslag om sensor på lys ved
omklædningsbygning/toile er

Godkent, LH tager kontakt l
elektriker

Vandforbrug, vi har brugt 700 m3 mere
end sidste år

Der skal tages kontakt l Skovhaven HS
igen (HS). Der skal tjekkes vand &
elforbrug regelmæssigt
(livredderne) Bassinet skal have
JM
bimåler på (HS)

Sikring af brøndhul ved cafe

Der skal et betondæksel på. Der
kigges på det når ﬂiserne lægges

Sponsorat Hjertestarter & skab- status

KK har fundet skabet.Hjertestarter KK/JM
ligger ved JM. KK tager kontakt l
elektriker,så den kan sæ es op

Åbningskoncert gennemførelse eller
udsæ else, igen?

Der prøves at ﬂy e koncert l
15tene august(LH)

LH

JM har ansøgt en bydelspulje om
det. Afventer svar
KK har ha kontakt l sagværk og
han var posi v stemt over at
bidrage. KK tager kontakt. Der er
forslag om at undersøge om det
giver mening også at opføre
sheltere. HS undersøger det.

JM

Alle

LH/KK
Alle
Alle
LH

LH

LH/KK

Fondsansøgninger Status
Bålhy e - Frilu sliv. Bevilget 40.000 kr.
Pengene skal bruges i 2021
- Savværk sponsorat
- Ansøgning Facebook
- Bydelspulje mundtlig ansøgning

Foreningsværkstedsmødeberetning

Referat 20210106

HS

Fint møde, forslag l forskellige
fonde. Bla Fyns energi i . klor/syre JM/HS
tank. HS spørger fri dskonsulent
om alterna ver l bydelspuljen.

Der anbefales at dele
børnebassinet op i to, så det ikker
er lige så mange penge man søger
ad gangen. Det er en god idé at
have en udtalelse fra kommunen
om at vi må bygge det.HS spørger
OK ad.
Velux fonden - ﬂokningsanlæg

JK prøver at undersøge nærmere.
Der skal laves udkast l ansøgning
med fokus på miljø.Der skal tages
kontakt l Skovhaven, HS hører
dem ad

JM

Skabe og bænke omklædningsrum
- 41000 bevilget
- Bydelspuljen ansøgt

8

Markedsføring

Nyhedsbrev

Sendes 14 dage e er deadline for
højby nyt. Der overvejes at lave
opslag med nyhedsteaser l .

Højby Nyt deadline 08/01-20

Sendes snart

9 Personale

10 Kommende møder
11 Eventuelt

Referat 20210106

JK

10.02. Kl 17

CG

CG

