
Båring d. 8 dec. 2008 
 
Referat fra møde i legepladsudvalg d. 27. november 2008. 
 
Nyt fra sponsorgruppen. 
Sponsorgruppen har lavet sponsorbrev som med få tilrettelser skal sendes ud til lokale erhvervsdri-
vende. Det er tanken, at brevet skal sende ud som forsmag inden virksomhederne kontaktes. Dette 
skal koordineres med annoncering i Fyens stiftstidende og lokalaviser. Rasmus har indvilget i at stå 
for kontakt til aviser. Det blev aftalt, at vente med at sende sponsorbreve til uge 2 i det nye år. 
Sponsorgruppe skal inden da lave en form for drejebog for selve kontakten til sponsorerne. Rasmus 
har forberedt hjemmesiden til evt. sponsorer. 
 
Alice har snakket med skiltefirma. Det koster ca. 75 kr. at få lavet et enkeltskilt på ca. 10x 20 cm. 
Laver vi et større skilt med flere sponsorer på samme skilt bliver det billigere. 
 
Der blev opfordret til at vi, hver især holder øje og øre åbne mht. potentielle sponsorer/fonde. Denis 
har en kontakt til Kosmetolog Heidi Sommer og han vil derfor forsøge spørge hende. 
 
Nyt vedr. fonde. 
Der er pt. søgt 11 fonde hvoraf vi har fået svar fra 5 (alle med nej) vi har i skrivende stund fået af-
slag fra Bikubenfonden. Derudover har vi intet hørt fra Fioniafonden, hvilket skal betragtes som et 
afslag. De skrev i kvitteringen for ansøgningen, at såfremt vi ikke havde hørt fra dem senest d. 5 
dec. var vi ikke kommet i betragtning. I følge fundraiser Sabine Christensen ved Middelfart Kom-
mune er det utrolig svært at få fondsmidler til legepladser med mindre det er noget helt specielt. 
Undertegne har derfor drøftet mulighederne med Sabine og en mulighed kunne muligvis være, at få 
kommunen til at værdisætte brugsretten på arealet. Det vil åbne op for at vi kan søge midler ved 
LAG. Kommunen er derfor spurgt om dette. 
Endelig er de fleste at de fonde som har givet afslag indtil nu fonde som normalt vis ikke giver til-
skud til legepladser. 
 
Bloggen. 
Rasmus har lavet en blog på hjemmesiden hvor folk kan komme med indspark til vores arbejde li-
gesom vi også selv kan komme med indlæg der. Det opfordres på det kraftigste til at vi skriver på 
denne blog. Pt. er der ingen som har skrevet på. Måske skulle vi selv starte? 
 
 
Referent: Ulrik Andersson 
 


