
Referat fra møde i legepladsudvalg torsdag d. 16. oktober 2008.  
 
Status på projekt. 
Gitte har nu tegningerne klar og de kan nu bruges til diverse ansøgninger af sponsorater, fonde mv. 
Selve konceptet er ændre lidt i forhold til de ting vi havde snakket om ved sidste møde. Bla. så 
bliver legepladsen delt op i to aldersgrupper i stedet for 3 ligesom typen at af legeredskaber til den 
lille aldersgruppe bliver af en slags som mere matcher dem til den store aldersgruppe. 
Materialevalget er ligeledes også mere slidsstærk og mindre vedligeholdelseskrævende (der er 
nærmest ingen vedligeholdelse på det). 
 
Prismæssigt blev prisen væsentlig højere end vi umiddelbart havde forestillet os efter sidste møde. 
Dette har dog ikke så meget med det ændrede valg legeredskaber. I alt vil den færdige legeplads og 
fællesareal komme til at koste 781.000 kr. hvis Kompan skal lave det hele. Ud af dette er så 
anlægsarbejde for ca. 180.000 kr. hvilket vi spare, hvis vi selv anlægger legepladsen. Planen er, at 
vi selv skal lavet anlægsarbejdet på nær opsætning af svævebane. I følge Gitte er den ret svær at 
opsætte. Vi forventer derudover, at kunne forhandle os frem til en pæn rabat hos Kompan. Alle 
legeredskaber opfylder de standarder som skal til for en godkendt legeplads og alle legeredskaber er 
handicapgodkendt. 
 
Tidsplan og prioritering. 
Flere fonde forlanger en tidsplan for projektet, hvilket tvinger os til at sætte nogle delmål. Det første 
delmål er, at der første maj 2009 skal stå en eller anden form for legeplads færdig. Vi forventer ikke 
at kunne skaffe midler til alle legeredskaber her og nu, men vi prioritere de mindste børn først. Flere 
fonde giver også kun tilskud til nye projekter. Derfor kan det godt være, at legepladsen skal laves i 
flere etaper. De unge skal dog også prioriteres, vi mangler akut et sted for de unge at mødes. Det 
kan godt kombineres da nogle fonde har mere vægt på de større børn i forhold til de små børn. 
 
Forsikringsforhold. 
Det skal undersøges, hvad en erhvervsansvarsforsikring koster. Undertegnede har haft kontakt til 
GF-forsikring i anden sammenhæng. De forsikre kun privatpersoner og dermed ikke legepladser. 
DE henviste til eks. Fynboforsikring som vistnok har en assurandør i Nr. Åby. Undertegnede 
kontakter ham i løbet af denne uge. Jeg har ligeledes snakket med forsikringsoplysningen og de 

siger det ikke er lovpligtigt med en forsikring, men hvis der er et barn som kommer til skade kan vi 

blive draget til ansvar. Også om vi sætter et skilt op. Det vil ikke holde, hvis det kom til en retssag. 

Det er jo ikke alle børn som kan læse og det er ikke alle børn som fortæller deres forældre, at nu 

går de om på legepladsen og leger. At børnehaver og dagplejemødre kan slippe skyldes, at kan 

henvende sig direkte til de forældre som bruger legepladsen om at de selv skal sørge for forsikring. 

Umiddelbart mener jeg, at de ca. 2.000 kr. som den ca. koster er en nødvendighed. 

 

Sponsorer og fonde. 
Vedr. sponsorer så blev der lavet en liste på ca. 40 virksomheder som skal spørges. Der blev nedsat 
et sponsorudvalg som skulle arbejde videre med, hvordan sagen skal gribes an. Udvalget består af: 
Claus, Dennis og Anika. De skal lave et oplæg til en sponsoraftale samt størrelse af sponsorat. Det 
skal ligeledes undersøges, hvor meget plads der er på lokaludvalgets hjemmeside (40 potentielle 
sponsorer). Der skal ligeledes laves noget omtale i Nr. Åby avis om projektet når de går i gang med 
at søge sponsorrater. Der skal ligge et udkast klar til en sponsoraftale til næste møde. Udvalget 
snakker selv sammen og kan trække på Gitte om nødvendigt. Hun har god viden fra sit arbejde ved 
Kompan på dette område. Sponsorudvalget kalder selv sammen til interne møde om nødvendigt.  



Ulrik og Alice har kigget på fonde. Vi har pt. søgt to fonde, (Fionia og Danske Bank) men har 
endnu ikke fået svar. Pt. har vi en liste på ca.10 fonde som skal søges inden jul heraf 5 inden 1. nov. 
og 5 inden 1. dec. Der kommer dog fonde til hele tiden. Enkelte fonde nåede vi ikke, men de kan 
søges til efteråret til en ny runde legeredskaber. 
 
Vedtægter: 
Undertegnede arbejder videre med dette. Det er endnu uklart om legepladsudvalget kan høre direkte 
under lokaludvalgets vedtægter eller der skal laves nogen særskilt til legepladsudvalget. 
Umiddelbart bør det kunne lade sig gøre at bruge lokaludvalget vedtægter, omend med lidt 
tilretninger. 
 
Evt.  
Udvalget har kontakt til Middelfart kommunes fundraiser. Det er aftalt med hende, at vi kan sende 
ansøgninger til hende til gennemlæsning inden de sendes videre. Hun har ligeledes lavet et liste 
over fonde som hun ved giver til legepladser og hvilke hun ved ikke giver. 
 
Næste møde. Tirsdag d. 4 nov. kl. 19.30 
 
Referent Ulrik Andersson, Fynsvej 22. 
    


