
Båring d. 15/10 2011 
 
Referat fra møde i legepladsudvalg mandag d. 10/10 2011 

 

Økonomi 
Vi har d.d. 8.806 kr. på vores konto, hvilket svare nogenlunde til betalt kontingent og indtægt fra 
cykelløb og loppemarked. Penge som først og fremmest skal bruges til at holde legepladsen i 
forsikrings- og vedligeholdelsesmæssigt god stand. Vi kan dog også bruge af dem til afholdes af 
arrangementer, men der skal være en vis buffer til vedligeholdelse og uforudsete udgifter. Vi har 
netop betalt ansvarsforsikring for det kommende år. LAG midlerne til den netop afsluttede etape 2 
er netop kommet og mellemfinansieringen har kostet godt 1.500 kr. i rente. Penge som er betalt i 
oktober. 
 
Status på aktiviteten på legepladsen. 
Der blev gjort status på brugen af legepladsen og opfattelsen var, at det fungerer efter hensigten. 
Både skole, børnehave og dagplejerne ses at brugen den i dagtimerne om formiddagen mens der tit i 
weekenderne kommer familier og bruger legepladsen som frirum. Ud fra antallet af folk som 
kommer kørende dertil i bil tolker vi det som om, at også andre end de lokale beboer i kvarteret 
også bruger legepladsen, hvilket er positivt. Der er kommet ønske om at vi får fordelt sandet lidt 
bedre mellem legeredskaberne, specielt under den store redegynge. Det skal gøres snarest. Ulrik 
tager fat i det.    
 
Status på fonde 
Det går lidt stille med dette. Nordeafonden er søgt om støtte til køb af flere borde/bænkesæt. Vi 
venter svar sidst i oktober. I skrivende stund er der netop bevilget 9.000 kr. fra Bræstrup Humanitær 
Forening (også kaldet Humani). De har også sidste år givet tilskud. Ellers forsøges der stadig med at 
finde egnede fonde. Det er lidt op af bakke da de fleste fonde ikke giver støtte til legepladser. Der er 
kontakt til en enkelt fond som kan søges til januar, men som ikke giver mere end 5-6.000 kr. i 
tilskud. Lene kontakter relevante fonde og Anders udarbejder ansøgning. Energifyn fonden har 
deadline i november. Ulrik søger denne. 
 
Skærpelse af regler for LAG tilskud. 
I den kommende runde af LAG tilskud er ansøgningsprocessen blevet lidt mere vanskelig eftersom 
reglerne for tilskud er skærpet. Der er nu et krav om større specifikationsgrad af budgettet ligesom 
man kan blive pålagt at dokumenter, hvorvidt man har undersøgt om priserne er ”rimelige” 
udviklingsstøttekontoret under FødevareErhverv skal således forholde sig til, hvorvidt man har 
undersøgt markedet ordentligt og om der er tale om en reel pris for varen. Vi må derfor forvente 
flere spørgsmål fra dem i forbindelse med godkendelse af vores budget for den kommende runde. 
LAG har indtil videre tilkendegivet at de vil betale ca. 50%  af omkostningerne under forudsætning 
af vi finder tilsvarende beløb fra andre offentlige eller almennyttige fonde. Vi arbejder videre med 
dette. Den fulde etape 3 koster ca. 150.000 kr. Middelfart kommune har meldt sig på banen med 
24.000 kr. 
 
Evt.  
Legepladsen har snart fødselsdag. Det besluttet ikke at fejre denne i år da vores opfattelser er at der 
har været arrangementer nok for i år. 
Næste møde er fastsat til 21 november. Sted og klokkeslæt fastsættes senere.  
 
 
Referat: Ulrik Andersson 


