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Referat fra møde i legepladsudvalg tirsdag d. 3 feb. 2009  
 
Nyt medlem til delvis erstatning for Claus. 

Claus har pga. forskellige årsager valgt at træde ud af udvalget. Til erstatning for Claus indtræder 
Brian Laut Andersen Fynsvej 5 i udvalget. Brian er gift med Randi og de er tilflyttet til byen for et 
år siden. De har to børn. Vi byder Brian velkommen i udvalget. 
 
Nyt vedr. sponsorer. 

Sponsorbrev er blevet rettet til og listen med mulige emner til sponsorer er blevet udvidet betydeligt 
til et pænt stykke over 100 virksomheder. Vi forventer at en stor del nok vil takke nej, men de skal 
have budet. For overskudelighedens skyld starter vi med en pulje på 30 virksomheder herudover 10 
lokale virksomheder som skal kontaktes personligt. Resten kontaktes via tlf. 
Det er aftalt at alle først skal have udsendt sponsorbrev inden de kontaktes. Selve kampagnen 
skydes igang i uge 9 samtidig med at der skal indlæg i fyens stiftstidende og de lokale aviser. Vi 
skal kontakte de implicerede virksomheder indenfor to uger efter de har fået brevet. 
Det blev aftalt at tilbyde virksomhederne følgende: 

• Der bliver lavet et fælles skilt ved legepladsen. 
• De kan få deres navn på lokaludvalgets/legepladsens hjemmeside. 
• En generel omtale i avisen. 

En vigtigt pointe overfor sponsorerne er også, at projektet ikke bare slutter med legepladsen, men er 
noget som skal udvikle sig i takt med byen. Der må derfor forventes mere avis omtale og dermed 
også omtale af sponsorerne generelt set.  
Liste over mulige sponsorer er i skrivende stund rundsendt til alle i udvalget. Der skal meldes 

tilbage til Rasmus senest mandag, hvem man selv ønsker at kontakte personligt. 
VI KAN SÅ GLÆDE OS OVER, AT DEN FØRSTE SPONSOR ALLEREDE ER PÅ PLADS 
MED 5.000 KR. I KASSEN. YES!!! 
Fonde. 

Vi har som sagt fået tilsagn om 15-20.000 kr. fra Nordea Danmark fondens lokale uddelinger. Dog 
under forudsætning af, at selve projektet bliver til noget, hvilket vi selvfølgelig forventer det gør. 
Undertegnede har aftalt løbende opdatering af projektstatus til bankdirektøren i Middelfart. 
Alice har søgt fonden fra Energi fyn om tilskud. Vi forventer svar i løbet af de næste par måneder. 
Endelig mangler vi også svar fra Vestfyenfonden samt Fionia Bank fonden. De tager stilling først i 
marts. 
Der mangler ligeledes svar fra to fonde med midler fra EU´s landdistriktsprogram. Der er ret store 
penge at hente, men kravene til regnskab mv. er tilsvarende store. Derudover tildeler de også først 
pengene når projektet er færdigt. Vi skal altså selv stå for mellemfinansieringen. Sideløbende med 
de andre fonde er der arbejdet på en løsning med kommunen således, at vi kan gøre os berettiget til 
tilskud ved den lokale aktionsgruppe (i daglig tale LAG) Dette ser umiddelbart til at lykkedes nu. 
De har i hvert fald tilkendegivet at de vil anbefale vores projekt som tilskudsberettiget. I denne 
sammenhæng skal vores eget arbejde gøres op og værdisættes til 100 kr. pr. time. Kan vi selv finde 
midler via sponsorer eller diverse fonde svarende til vores egen arbejdsindsats, matcher de det 
samme beløb. 
 
 



 
Evt.  
Undertegnede arbejder i øjeblikket på et samarbejde med gymnastikforeningen. Tanken er at vi i en 
senere fase af projektet skal sætte en eller anden form for ”bålhytte” eller overdække op og så skal 
gymnastikforening bidrage med en eller anden form for udendørs fitnessredskaber. Det kunne i 
denne sammenhæng evt. kombineres med en motionsrute forbi legepladsen. Gitte orienterede om at 
Kompan netop har lanceret en serie fitness redskaber til udendørs brug. Bjarke for 
gymnastikforeningen er positiv indstillet og vender tilbage så snart der er nyt. 
 
Der er ikke aftalt noget næste møde, men at vi løbende mailer sammen. 
 
Referent Ulrik Andersson  


