
 
 
Møde i legepladsudvalg d. 4/3 2009. 
Der er kaldt til møde her inden der for alvor skal tages kontakt til kommende sponsorer. Grunden til 
mødet er, at få koordineret ideer/erfaringerne på området da flere fra udvalget har udtrykt 
usikkerhed for hvordan det skal gribes an. Enkelte fra udvalget havde allerede så småt fået snakket 
med potentielle sponsorer. Undertegnede havde snakket med et firma, men de havde besluttet at de 
ville støtte de lokale foreninger også sætte grænsen der. Altså ingen støtte til legepladsen her. 
 
Gitte havde fået tilsagn fra en sponsor som vil give 5.000 kr. Gitte, Anika og Alice havde ligeledes 
på vej til mødes været ude og aflive nogle rygter om utilfredshed med projektet. Utilfredsheden gik 
på at en enkelt nabo til den kommende legeplads frygtede at komme til at hænge på 
vedligeholdelsen af arealet fremover. Der var her stor enstemmighed om at dette ikke måtte blive 
tilfældet og det var yderst vigtigt, at naboerne ingen forpligtigelser med arealet skal have. Det blev 
drøftet, at når legepladsen er etableret skal der dannes en legepladsforening som skal forestå driften 
fremover. 
 
 
Det blev pointeret, at vi skulle gøre sponsorere opmærksomme på, at vi ikke skal hente alle 780.000 
kr. ved sponsorerne, men kan vi finde 150.000 kr. ved sponsorer samt mindre fonde, ja så er vi nået 
rigtigt langt. Så kan LAG give det samme oveni. 
  
Selve kontakten med sponsorerne. 
I selve kontakten med sponsorerne er det vigtigt, at vi ved dem som takker nej får afklaret følgende. 

• Griber vi kontakten forkert an.  

• Er det for stort.  

• Er projektet forkert. 

• Må vi komme igen næste år. 
 
Det blev aftalt at vi rapportere tilbage til Rasmus som så sørge for at opdaterer liste og hjemmeside 
løbende. 
 
Mht. fonde, så forventes der i marts måned svar fra følgende fonde. 
Vestfynfonden 
Landdistriktspulje 
Fioniafonden 
Fonden fra Energi Fyn 
 
Der blev aftalt møde når alle sponsorer er kontaktet 
 
  
Referent d. 5/3 2009 
 
Ulrik Andersson 


