
Generalforsamling i Båring Legepladsforening tirsdag d. 17. april 2012 kl. 17 på Båring skole 
i natur og tekniklokalet. 

 
Dato: 17.04.12 
 
Dagsorden for generalforsamlingen. 
 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Beretning v. formand – Ulrik Andersson 
4) Gennemgang af regnskab v. kasserer Alice Pedersen 
5)  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. På valg er: 

a) Anders Bech, modtager genvalg 
b) Jonatan Søgård, modtager genvalg 
c) Annika Indal, (indtrådt i stedet for Gitte i efteråret 2011) modtager ikke genvalg, men vil gerne 
være suppleant 
d) Suppleant, Annika Indal, modtager genvalg 

6) Valg af revisor 
På valg er Svend Aage Christensen, suppleant Dennis Josiasen (Modtager genvalg) 

7) indkommende forslag(Ingen indkommende forslag) 
8) eventuelt 

 
Referat. 
 
Formanden bød velkommende til de fremmødte og det blev fastslået at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. Gennem bl.a. annonce i Ugeavisen Vestfyn, opslagpå legepladsen, v. Brugsen og 
på Hjemmesiden/facebook. 
 

1) Vivi Yde Laursen blev foreslået som dirigent og valgt. 
2) Anders Bech blev valgt som referent 
3) Formanden Ulrik Andersson fremlagde årets beretning. 

Det har været et spændende år og Legepladsforeningen bliver kontaktet udefra med spørgsmål om 
hvordan vi gør. Formanden fortalte at legepladsen bliver flittigt brugt, af byens børn,dagplejen og 
skolen, hvilket er rigtigt dejligt. Der blev givet en stor tak til alle de frivillige,som har hjulpet med 
etableringen af 2 etape og til arrangementer afholdt på legepladsen. Uden dem kunne legepladsen 
ikke eksisterer. Der blev udtrykt en stor tak til entreprenører og hjælpere, med grave arbejde, 
ilægning af dræn og etablering af 2 etape. 
 
2 etape blev indviet i foråret 2011 med indvielse af Borgmester Steen Dahlstrøm. Der var mødt 
rigtig mange af byens borgere op til dagen samt flere byrådsmedlemmer. Det var en rigtig god dag, 
hvor legepladsforeningen også håbede at få vist, at der var behov for en permanent 
skraldespand.(tidligere ansøgninger til kommunen var blevet afvist) 
Det lykkedes, og skraldespanden er nu bevilliget og opsat. 
 
2. etape har kostet 175.000 DKK hvor kommunen har bidraget med 57.000 og LAG med 87.000 
DKK resterende midler er kommet via fonde, arrangementer og medlemskaber. 
 
Legepladsforeningen afholdt loppemarked i juni 2011 ligesom året før. Igen en stor succes med 
børn kommende udefra også. Al kage, popcorn saft etc. blev solgt og spist på dagen. 
Der var også arrangeret en tombola med hele 167 gevinster, sponsoreret af bl.a. lokale 
erhvervsdrivende. En super dag som legepladsforeningen vil prøve at vikle yderligere. Der er bl.a. 
kontakt til efterskolen om mulig sang og musik. 



 
 Tour d' Båring blev afholdt i august sammen med forsamlingshuset. Der var rigtig fin 
 tilmelding, men det regnede desværre meget det meste af dagen. Et arrangement vi forsøger 
 at gentage i 2012. Det er vigtigt da det er med til at binde byen sammen. 
 
 3.etape – Legepladsenen er ved at finde finansiering til bl.a. en madpakke hytte, fodboldmål 
 og klatrekuber. Pris ca. 165.000 DKK Legepladsen har tilsagn om ca.110.000 DKK pt. Så 
 det er lidt opad bakke. Legepladsforeningen vil derfor igen kigge på muligheden for 
 sponsorater, som der blev gjort brug af ved 1. etape. 
 Når 3. etape er afsluttet er det tanken at legepladsen skal udvikle sig i takt med byen, mens 
 eneste konkrete projekt er noget beplantning på området, til forskønnelse og læ-givning. 
 Dette var ordene fra formanden og beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål. 
 

4) Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Formanden understregede at medlems 
kontingent og overskud fra arrangementer er det der skal finansierer den almene drift. 

5) Anders Bech og Jonatan – begge genvalgt 
Ny opstiller til bestyrelsen og indvalgt. Stine Klindt Madsen – Annika Indal udtræder. 
Ny opstiller som suppleant – Vivi yde Laursen – Valgt ind som 1. suppleant 
 

6) Revisor og revisor suppleant begge genvalgt – Ingen modkandidater. 
7) Indkommende forslag. Ingen indkommende forslag 
8) Forslag om 2 suppleant.- det blev forslået at Annika Indal skulle være 2. suppleant 

 
 
Ref. / Anders Bech 20.04.12 
 
 
Efterfølgende bestyrelsesmøde.(Konstituering) 
 
1) Bestyrelsen konstituerede sig og ser ud som følger: 
Ulrik Andersson – Formand 
Anders Bech – Næstformand 
Alice Pedersen -Kasserer 
Jonatan Søgård – Bestyrelse 
Lene Ladefode- Bestyrelse 
Stine Klindt Madsen – Bestyrelsen 
Vivi Yde Laursen – 1. Suppleant 
Annika Indal – 2. Suppleant 
  

2) Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til d. 23. april. kl. 20 hos formanden - 
Hovedpunkt er kommende loppemarked i Juni. 

3) Dato for tour d' Båring blev fastlagt til 26. august 
4) Der blev snakket nye brochurer til uddeling (nye medlemmer) samt til sponsorer. 

Lene ser på en mulig tekst – Kan Vivi yde Laursen hjælpe med opsætning – billed 
etc. ? 

5) Vi skal finde en ny hoved sponsonsor til tombolaen på loppemarkedet. Toms 
chokolade? Anders ser på muligheden. 

 
 
Ref. / Anders Bech 20.04.12 


