
Båring d. 9. april 2012 

Referat fra møde i legepladsforening d. 4 april 2012. 

Status på vores økonomi: 

Pt. har vi ca. 45.500 kr. på kontoen. Tilskud fra Nordeafonden er netop kommet. Pt. har 12 familier tegnet 

medlemskab for 2012. Der er blevet trukket et gebyr på 200 kr. til Middelfart Sparekasse som alle erhvervs-

drivende fremover for at benytte netbank. Gebyret er på 200 kr. pr. kvartal. Ulrik tager kontakt til banken for 

dialog om, hvordan vi undgår dette gebyr som efter vores opfattelse er helt urimelig højt. 

 

Regnskabet for 2011 udviser et underskud på -18.210 kr. Vi har således i 2011 brugt flere penge end vi har 

fået ind. Resultatet er ikke nødvendigvis et udtryk for legepladsens fremtidige økonomi, men er noget ”mud-

ret ” af, at vi er midt i en projektperiode som løber over flere år. Der er således nogle forskydninger i, hvor-

når tilskud fra fonde mv. kommer ind og hvornår pengene bliver brugt. Regnskabet er endnu ikke godkendt 

af revisor. Alice forventer dette på plads efter påske. 

Alice har gjort op at vores faste udgifter fremover til vedligehold, forsikring mv. vil være ca. 4000- 5000 kr. 

Vi skal således fremover have 25 familie medlemskontingenter for at der er balance. Vi har sidste år tjent ca. 

12.000 kr. på vores arrangementer. Disse penge kunne således bruges til videreudvikling af pladsen alterna-

tivt til betaling af faste udgifter. Det skal bestyrelsen fremadrettet lægge en strategi for det kommende år.  

 

Planlægning af generalforsamling. 

Skal foregå på skolen d. 17. april kl. 17 i forbindelse med familiecafe. Vi har fået lov til at låne Natur og 

Teknik lokalet af skolen. Der skal tilbydes en øl eller vand til mødet. Der bliver annonceres i Ugeavisen 

Vestfyn ugen efter påske. På valg er Anders, Jonatan og Annika. Anders og Jonatan modtager genvalg, hvor-

imod Annika ønsker at trækkes sig og evt. nøjes med at være suppleant ligesom hun var sidste år indtil Gitte 

træk sig ud af udvalget. Det blev drøftet, at der bør være 2 suppleanter i tilfælde af en eller flere udvalgsmed-

lemmer trækker sig før tid som tilfældet var sidste år. Der skal derfor findes minimum et bestyrelsesmedlem 

samt en suppleant (udover Annika) Vi vægter højt at Annika bevarer sin tilknytning til bestyrelsen da vi så-

ledes har et direkte link til byens dagplejemødre som jo er flittig bruger af pladsen.  

 

Opsamling fonde og sponsorer. 

Der er siden sidste møde kommet afslag fra Energifyn fonden samt Spar Nord fonden. Vi mangler stadig 

svar fra en enkelt fond som Lene har kontakt til. Indtil videre er det kun tilskuddet fra Nordea Fonden samt 

Middelfart Kommune som er godkendt som offentlig medfinansiering i forbindelse med tilskud fra LAG 

Middelfart. Der er søgt om, hvorvidt tilskuddet fra foreningen Østifterne også kan godkendes, men indtil 

videre har vi ikke modtaget svar fra dette. I den forbindelse at blive udfærdiget en ny bekendtgørelse og hvis 

den bliver tilrettet i forhold til høringsvarerne vil det lette os lidt i forhold til, hvilke fonde som kan godken-

des eller ej. Som det ser ud nu har vi ca. 110.000 kr. af de ca. 164.000 kr. (som projektet forventes at koste) 

på plads. LAG Middelfart kan give op til 50 % i tilskud af den samlede investering dog maks. det samme 

som vi får i anden offentlig medfinansiering.  Da det er småt med fonde som kan søges pt. skal vi i gang med 

ansøgning om sponsorstøtte igen. Vi har for nærværende søgt 2 lokale banker om sponsorstøtte. Den ene har 

givet afslag og den anden mangler vi stadig svar fra. 

 

Planlægning af legetøjsloppemarked d. 17 juni. 

Vi fortsætter samme koncept som sidste år. Kompan er kontaktet, hvorvidt de vil bevilge gevinster til lotteri 

eller ej. Sidste år var der 169 gevinster. Vores mål er det samme i år. Alle i udvalget går i gang med dette. 

 

Evt.  

Der er stadig stor aktivitet på pladsen. Specielt i weekenderne kommer folk kørende til i bil. Kompan har 

været og skifte et leje i den store redegynge som tilsyneladende havde en fabrikationsfejl. Vi er ikke blevet 

kontaktet af Kompan desangående men har noteret os dette. 

Næste møde fastsættes umiddelbart efter generalforsamling. 

 

Referent: Ulrik Andersson 

 


