
Referat af møde i legepladsudvalg, 23-09-08 

Dagsorden: 
At finde ud af hvordan vi griber projektet an videre frem.  
 
Udvalgets medlemmer: 
Ulrik Andersson, Fynsvej 
Denis Grøn Josiasen 
Alice A. Pedersen, Læsøvej 
Annika Indal, Lyøvej 
Gitte Larsen, Lyøvej  
Claus Larsen, Fynsvej 
 
Alle medlemmer kobles op til at modtage e-mails på: legeplads@asperup-roerslev.dk  
 
Følgende ting var af høj prioritet i forhold til legepladsen. 
Det skal være holdbart. 
Der skal være et minimum af vedligeholdelse. 
Det skal være sjovt for børnene at lege på og passe til børn i en bred aldersgruppe (helt op til 15- 16 års 
alderen) 
Det skal opfylde lovgivningen krav til offentlige legepladser således, at dagplejemødrene i byen kan benytte 
den, hvilket havde høj prioritet. 
  
Valget faldt på en legeplads bygget op af legeredskaber fra Kompan. Dels fordi de opfylder alle de krav vi 
har sat op, der er 10 års garanti på deres produkter, og tilmed arbejder Gitte ved Kompan. Vi vil derfor kunne 
gøre stor brug af deres ekspertise mht. rådgivning omkring sikkerhed, byggetilladelse, tilbudsmateriale osv. 
  
Aftalen blev således, at Gitte laver et oplæg på en legeplads som vi gerne vil have den skal se ud når den er 
helt færdig og uden at vi kigger alt for meget på økonomien. Oplægget skal bruges til at søge fonde og 
sponsorater på samt til en byggetilladelse. Legepladsen vil blive delt op i 3 kategorier efter aldersgruppe dvs. 
2- 6 år, 6 - 12 år osv. 
Vi vil højest sandsynligt ikke kunne skaffe midler til det hele med det samme. Flere fonde giver ikke penge til 
noget som allerede er under opførsel. Så derfor kan vi evt. tage det i flere etaper. 
Som situationen er pt. kan vi ikke nå, at søge fonde som Fionia Bank og Danske Bank, da fristen er 
henholdsvis 30. september og 1. oktober. Dem kan vi evt. prøve næste år. LAG har ansøgningsfrist 4 gange 
om året og jeg har aftalt med dem, at vi prøver igen i dec. såfremt vi får noget fra Bygge- og Anlægsfonden. 
Ellers kan vi ikke komme i betragtning. 
  
Næste møde er aftalt til d. 9. oktober kl. 19.00 
Inden da, skal Alice og Ulrik have udarbejdet et skriftligt materiale til at søge fonde på, hvorfor de netop skal 
give midler til vores projekt. Gitte skal have tegning på legeplads samt prisoverslag klar (tegninger får de 
lavet i Kina og det tager ca. 14 dage). De resterende medlemmer skal gøre sig nogle tanker om, hvilke 
sponsorer vi evt. kan henvende os til samt tænke over, hvordan vi bedst muligt kan tilgodese sponsorerne. 
Herunder hvorvidt det er muligt at offentliggøre sponsorerne på nettet, her inddrages Rasmus Enemærke. 
  
Vi blev enige om, at det nok er lokaludvalget som skal lægge navn til ansøgningerne da der i mange 
tilfælde skal være en forening som står bag fondsansøgningen og har ansvaret for pengene.  
 
Endelig blev vi enige om, at legepladsudvalget er noget som skal bestå fremadrettet. Så er spørgsmålet så, 
hvad med udskiftning af medlemmer, generalforsamling, vedtægter osv. Det må vi finde ud af fremadrettet. 
 
  
 24-09-08 
 
 


