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Opfølgning op kontakt til sponsorer. 

Vi mangler stadig at få penge fra en del af de virksomheder som har lovet tilsagn. Vi skal hver især 
følge op på de virksomheder som vi selv har kontakt til. Endelig så manglede flere af os at kontakte 
de virksomheder som blev besluttet på sidste møde. Det blev vedtaget at vi selv, hver især tager 
kontakt til nye virksomheder efterhånden som vi får fulgt op på dem som vi tidligere har kontaktet. 
Så snart vi har kontaktet en ny virksomhed skal der gives besked på legeplads@asperup-roerslev.dk 
således, at vi andre er med på, hvem der har kontaktet hvem. Rasmus redigere og sender den fulde 
sponsorliste rundt på mail. 
Ansvarsfordeling: 

Kontakt til sponsorer. Os alle 
Opdatering regneark. Rasmus 
 
Oplæg fra Jacob Vedel til legepladsens udseende. 

Gitte havde kopi af oplæg som blev drøftet. Ideen var god med let nedsænkning af legearealer. Der 
var dog enighed om, at legearealer skulle samles mere ligesom pavillon enten helt skulle sløjfes 
eller flyttes. Konklusionen blev, at der skulle tages kontakt til Jacob om ændring af skitse således, at 
vi dels har noget at vise frem, men også til at bruge ved fondsansøgninger bla. Matasfonden. 
Ansvarsfordeling. 

Kontakt til Jacob Vedel. Gitte 
Ansøgning ved Matas fonden. Ulrik og Alice 
 
Hvad er vores næste skridt. 

Foldere er nu delt ud og nu skal det vise sig, hvordan den reelle opbakning er blandt de lokale 
beboere. I skrivende stund kan jeg oplyse, at jeg stadig har flere foldere liggende. Så kommer I i 
tanke/høre om veje som ikke har fået, så sig til. Rasmus laver en form for barometer til hjemmeside 
således at folk kan se, hvor meget vi mangler før vi går i gang. Der blev drøftet grænse for hvor 
mange penge vi skulle have før vi går i gang. Undertegnede har i pressen meldt ud med 90.000 til 
100.000 kr. hvilket nok var i underkanten. Målet blev sat ved 120.000 kr. pga. leveringstid ved 
Kompan er målet for opsætning af første del omkring efterårsferien. 
Der skal tages kontakt til skiltefirma for at finde priser på forskellige muligheder samt evt. 
sponsorat. Alice er vist i familie med en som har skiltefirma. Dette skal drøftes med hende. 
Ellers er det bare med at klø på med at kontakte sponsorer. Sommerferien nærmere sig og så må det 
formodes at det meste ligger stille. 
Ansvarsfordeling. 

Kontakt vedr. skilte. Ulrik 
Barometer. Rasmus 
Ops. på mulige sponsorer. Alle 
 
Referent Ulrik Andersson 
  


