
Båring d. 12 september 2009 
 
 
Referat fra møde i legepladsudvalg d. 10. september 2009. 
 
Opsamling. 
Vi har pt. 101.700 kr. stående på kontoen (i skrivende stund er der kommet 500 kr. mere ind så der 
således står 102.200 kr.) og vi mangler endnu 13.000 kr. fra dem som har lovet penge men som 
endnu ikke har betalt foruden bidrag fra Vestfyns Bank. Nordea ønsker at være enesponsor på et 
legeredskab, og det er derfor besluttet at det bliver blæksprutten. 
Da blæksprutten nu kommer ind i billedet lidt før end vi først havde beregnet, er vi således lidt 
pressende på likviditeten. Vi mangler således ca. 10.000 kr. for at der er råd til den fulde 
storymaker. Der er var derfor enighed om at vi hver især nu lige skulle give den en ekstra skalle her 
den næste måneds tid mht. kontakt til sponsorer mv.  
Lyøvejs grundejerforening har doneret 5000 kr. til projektet og det blev vedtaget Dennis skulle tage 
kontakt til Drejøvejs grundejerforening om evt. tilskud. De andre veje har endnu ikke nogen 
grundejerforening. 
Vedr. grus så havde Brian kontakt til den lokale vognmand brdr. Nicolaisen, de havde ikke 
økonomisk råderum til at sponsorere gruset, men er villige til at køre det uden beregning. Vi har 
fået oplyst deres indkøbspris og Brian har fået nummeret til deres leverandør som han skal kontakte. 
Brian har ikke fået noget ud af kontakten til NC-byg hvorfor vi stadig mangler en sponsor til 
cement o.lign. 
 
Alice og undertegnede har p.t. udsendt ansøgning til 4 fonde om tilskud, de to af dem behandler 
ansøgningerne løbende og de andre to i okt./nov. 
 
Bestilling af legeredskaber og opstart af opsætning. 
Gitte orienterede om at der er 5 ugers leveringstid på legeredskaberne. Da målet om igangsætning er 
omkring efterårsferien dvs. uge 42 skal de bestilles nu. Da legeredskaberne først skal betales efter 
de er leveret blev det vedtaget, at Gitte fredag skulle bestille storymaker, drejekaret og blæksprutten 
til levering i uge 45. Da Gitte er på ferie i uge 43 og 44 blev målet, at udgravning skulle ske i uge 
42 inden hun tager afsted. Eller der skulle i hvert fald træffes aftale med dem som skal grave om 
hvor og hvordan. 
 
Ansøgning om byggetilladelse. 
Det er nu tiden til at få søgt om byggetilladelse. Undertegnede har tidligere fået af vide at det er en 
ren formalitet samt det hurtigt kunne lavet, men har her fredag fået af  vide, at der i dag er op til 8 
ugers sagsbehandlingstid. Den skal derfor laves hurtigst muligt med telefonisk kontakt til 
kommunen om hurtig sagsbehandling. Målet er at kommunen har den senest mandag tirsdag d. 15 
sep. 
 
 
 
Evt.  

• Der skal på hjemmesiden gøres opmærksom på, at hvis folk ligger inde med en sæk cement 
eller to, tager vi gerne imod. 

• Vi skal begynde at tænke på personale til opsætning af legeplads. Annikas mand vil gerne 
hjælpe og kan godt i weekenden mellem uge 42 og 43. Folk som gerne vil og kan hjælpe 



kan melde sig til legepladsudvalget. Vi skal således bruge folk både i weekenden den 17.-
18. oktober og 7.-8. nov. 

• Fyens Stiftstidende har kontaktet undertegnede og vil meget gerne komme når legepladsen 
skal tages i brug. Det skal vi benytte os af. 

• Gitte arbejder på en løsning med at vi selv henter legeredskaberne i Horsens, derved spares 
fragten. Hun har muligvis en bil som kan bruges. 

 
 
 
Referent Ulrik Andersson 


