
Bestyrelsesmøde i Båring legepladsforening.  
 
Dato: 30.08.10 
Tid: kl. 19.30 
Sted: Klubhuset v. boldbanerne 
 
Tilstede: Gitte, Alice, Ulrik, Annika, Anders 
Fraværende: Jonatan. 
 
Referent: Anders 
 
Dagsorden: 

1. Status vedr. anden fase. 
2. Byggetilladelse. 
3. Sponsorer- vi skal her tage stilling til hvor lang tid vi skal vi reklamere. 
4. Hvordan skaffer vi flere medlemmer. 
5. Evt. 

 
Referat: 

 
Ulrik bød velkommen og mødet blev indledt med status på anden fase: 
Foreningen er næsten i mål med pengene til anden fase, hvis alt går som planlagt. 
Tilskuddet fra kommunen er på plads og endelig godkendelse af LAG-midlerne afventes. 
Forhåndsgodkendelse er på plads. 
 
Bestyrelsen diskuterede de valgte legeredskaber til anden fase, havde vi valgt det rigtige? 
Der var flere god, nye forslag, blandt andet klatre-kuber. De er pt. for dyre for projektets anden fase. 
Tidligere valgte redskaber, er det som der arbejdes videre med. 
 
Byggetilladelse til anden fase er på plads. Dræn fra øverste del af legepladsen skal etableres. 
 
Det er besluttet at vi snarest sætter gang i opsætning/indkøb af Super Nova'en. Midlerne til denne er 
på plads indenfor kort tid. 
 
Der skal søges nye sponsorer og fonde til de sidste ting af anden fase samt til påbegyndelse af tredje 
fase. Opgaverne blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. 
 
Tredje fase blev diskuteret og følgende forslag kom frem: 

− Læ-hytte med bænke, den skal være åben, så hytten ikke bliver brugt til  uønskede formål. 

− Fodboldmål, galvaniserede 

− Svævebane m. ringmåtter under. 

− Beplantning 

− Fliser til borde-bænke 

− Basketball bane blev diskuteret, men grunden skråner for meget. 

− Nye tegninger af området – hvor skal hvad placeres? 
 
Sponsorer: 

Sponsorer af første fase kontaktes igen.  
De vil fremover indgå på hjemmesiden under første fase. 
 
 



 

Nye medlemmer i foreningen. 

Foreningen kan godt bruge flere medlemmer.  
Der arbejdes på idéer til flere indmeldinger, punktet tages op igen på næste møde. 
 
Der var ikke noget til eventuelt, ud over det som allerede var diskuteret. 
 
 


