Allerup gamle Have
Mødetype: Bestyrelsesmøde

Møde: Ordinært

Tid & sted: Tirsdag 24/11 -20 kl. 19.00

Referat: CG

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)

Deltagere:

A ud fra:
Medbring venligst:

HS, KKK, AK, CG

Kalender

Referat
Emne:
1

Behandling:

Godkendelse af
dagsorden

Ansv.
Dagsorden godkendt

Alle

2 Bestyrelsen

Kursus klor og syre- beretning

Godt kursus, øjenåbner.
KK
Rengøring, godt at have fokus på
det, f.eks. rensning af aﬂøb.
God idé at have skilte rundt
omkring "du bader på eget ansvar",
"Pas på hinanden" osv.
KK laver opsummering af de
vig gste punkter og rundsender

3 Økonomi

135.000 planlægges l nye projekter

Vi beslu er at få lavet stråtag. Vi
Alle
skal ca. betale 95000 kr ved selv at
hjælpe l. JM kontakter stråﬁrma.
Det skal a ales hvem der kan
hjælpe.

Opgaver

Hygienegodkendelse for AGH (afventer
dri skursus)

KK ser på det indenfor de næste
par uger

KK

Elektronisk infotavle - afventer lbud

Vi skal holde øje med lbud på
min. 65 tommer med
HDMI-indgang. KK har også en
kontakt hos Power der kigger.
Vedr. kasse det skal hænge i, så er
det ikke a laret. Vi leder videre.
LH er ikke påbegyndt so waredel
endnu.

LH/KK
Alle

Udarbejdning af checkliste for udlejning

Afventer

JM/CG

Møbler l teltet

Kan der være en skole el. lign der Alle
har ski et møbler? Vi beslu er at
indkøbe nye borde. JM kontakter
Dancover. Stole afventer økonomi.
Vi gemmer de gamle borde.

Gennemgang af opgavelisten

Gennemgået

Klor & syre pumpe - garan ?

Der er to års garan på renoveret
pumpe. Vi mener at vi bliver nødt
l at få det lavet, men vil udskyde
det så vi kommer så tæt på åbning
som muligt, så regning kommer når
lskud udbetales.

GDPR sikring af data

LH arbejder på det

Sponsorat Hjertestarter & skab- status

LH skal ﬁnde tlf l JM for kontakt

KK/JM

Dato Generalforsamling 2021

Tirsdag den 23/2-21 kl 19-21

Alle

Alle

6 Ak viteter

Græsslåningslaug - forslag om møde med God ide, forslås at a olde i
Lars-O o og Michael Larsen i . næste
marts/april
sæson
DGI/svømmeskole 2021

7

JM

LH

LH/JM?

Mail fra DGI vedr. svømmeskole: Vi
er interesseret i samarbejde, men KK
vi skal have samme antal deltagere
som sidste år samt øge betaling pr.
deltager for at det hænger
sammen. KK melder de e lbage
l DGI

Fondsansøgninger Status
Bålhy e - Frilu sliv. Bevilget 40.000 kr.
Pengene skal bruges i 2021
- Savværk sponsorat
- Ansøgning Facebook?
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Ingen svar fra Facebook ansøgning. JM
JM har lmeldt sig l bydelspuljens
muntlige ansøgninger, ansøgt max
beløb (25000 kr)

8

Markedsføring

9 Personale

Stråtag - Brebølfonden. Afventer svar
(e er nov 20)

Afslag fra Brebølfonden. Ikke
JM
oplagt at ansøge de to fonde vi dl.
har fået penge fra. En har lige givet
l bindingsværk, den anden har vi
allerede fået 20000 kr. l projektet.
Diskuteres på møde med
foreningsværkstedet på rsdag

Omklædningskabe og bænke - Marius P
og Sparekassen, bevilget 41000 kr.,
hvordan bruges pengene?
- Bydelspulje ansøgt

Afventer bydelspulje ansøgning

Alterna ver l Bydelspuljen

Diskuteres på
foreningsværksstedsmøde på
rsdag

HS/JM

Nyhedsbrev

Emner:
Generalforsamlingsdato
Opfordring l frivillig hjælp

CG

Højby Nyt deadline 08/01-20

Vi sender l Højbynyt og 14 dage
e er udsendes nyhedsbrev l
medlemmer

CG

Bestyrer l kiosken

LH og JM har a oldt møde med
JM/LH
mulig forpagter, vi har snakket om
forsk. modeller for forpagtning.
Fuld forpagtning eller delvis
(ungarbejder kunne stå i kiosken,
hun ﬁk køkkenet) Vi har fremsendt
regnskabstal for 2020, men har ikke
hørt mere.

HS

10 Kommende møder

6/1-21 kl. 16

11 Eventuelt

Je e snakker med bekendt ved
Velux fonden vedr. penge l
Flokningsanlæg

JL

Bindingsværk er ordnet. Træværk
på gavl skal males l foråret, og
vinduerne skal renses og males.

LH/JM

Havetraktor: Vi har fået lbud om
åigt e ersyn, men LH og JM har
beslu et at der ikke er behov da vi
lige har fåe ski et knive. Vi skal
sørge for olieski e er første
slåning l foråret
Udbetaling af 500
kr/bestyrelsesmedlem: Srnd
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Alle

kontonr. l LH
Trampolinn: LK oplyser at vi ikke
har fået nogen regninger på det
der er udført i år
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