
Dagsorden og referat 17/11 2013  

 

1. Opsamling på Tour de Båring, hvad blev brugt og hvad kan gøres anderledes næste år.  

Vi skal være nogle flere folk næste år. Det gælder både selve cykelløbet og tombola og 

kaffe/kagebod. Derudover skal vi være mere skarpe med vores egen arbejdsfordeling. I år gik der 

lang tid inden at tombolaen blev lukket op. Og bemanding af kaffe/kagebod var mangelfuld. Der var 

nok kage. Popcorn var også nok. Lene samler op hvad der er brugt af kaffe, kage mv. Politi skal med 

næste år igen. Der skal forsøges med Refleksveste igen fra Trygfonden. 

 

2. Opsamling på vores økonomi.  

Overskud på tour de Båring. var 4.285 kr. Saldo skal deles mellem forsamlingshuset og legepladsen. 

Lennart tager selv kontakt til forsamlingshuset. Charlotte Nyeng skal spørges, hvor meget 

cykelløbet har bidraget med. Saldo på kontoen er pt. 9.900,- herfra mangler der at blive betalt for 

græsslåning (forventes at koste ca. 1.000- 1.500 kr.) og afregning til forsamlingshuset. 

 

3. Beplantning.  

Lene og Ulrik har holdt møde med Thomas fra Ronæs Entreprenør og anlægsgartner ApS. Vi venter 

stadig på plan. Matasfonden skal søges om tilskud, men det skal gøres af via børneuniverset da vi 

ellers får afslag. Ansøgningsfrist er 1. dec.  Forventes prisleje. Ca. 10.000 kr. Der er helt særlige 

regler for hvad der må plantes og ikke må ligesom der er loft over, hvad planterne må koste. Derer 

tænkt læplantning rundt om borde/bænkesæt samt skyggetræer. Thomas har fået materiale med 

hjem på dette. Når vi det ikke inden tidsfristen skal vi prøve om finansiering kan skaffes af anden 

vej eks. sponsorater. Lene og Ulrik følger den til dørs. 

 

4. Ny facebook gruppe ved legeaftaler har set dagens lys- skal vi gøre noget her?  

Vi bakker op moralsk og holder det ved det.  Vi kan også tilbyde at annoncere på vores hjemmeside 

og vores facebookside. Hjemmesiden er under flytning til byens nye fælles hjemmeside 

www.baaring.infoland.dk  UA undersøger, hvad vi lige gør. 

 

5. Evt. herunder fordeling af opgaver på legepladsen så som opsyn, opslagstavle sikkerhedscheck 

mv.  

Der skal laves opsamling på, hvordan kontingentopkrævning skal være.  Tidligere har Rasmus fra 

lokaludvalget sendt mail ud til alle medlemmer. Ua samler op på det. Rasmus skal kontaktes. Vi skal 

til at være lidt mere synlige igen og sætte fokus på medlemskab. Dette søges primært gjort på 

nettet og opslagstavlen. Der skal laves julemail til medlemmer. Lene laver forslag. 

 

Lene kom med forslag om at være med i peberkagebage konkurrence på Middelfart museum. Skal 

forsøges næste år. 

 

Vedligehold/kontrol af legepladsen skal der lidt mere fokus på. Det er hele bestyrelsens ansvar at 

pladsen er i ryddelig og ordentlig stand. Derfor skal vi alle være med til at bidrage her. Der skal som 

minimum være visuel kontrol af pladsen to gange månedligt. De primære opgaver er: 

• Opsamling af skrald, hvis der ligger noget at flyder. 

• Er der større ukrudt i sandet skal det trækkes/hives op. Der står en skovl ved opslagstavlen 

som evt. kan bruges. 

• Hurtig visuel kontrol af legeredskaber om alt ser ud til at være i orden. Er der noget som er 

faldet af eller sidder løst skal Ulrik eller Jonatan kontaktes. 

• Kontrol af opslagstavle. Er der noget som er forældet skal det væk. Er der ideer til nyttige 

ting som kan sættes op laver man det selv eller kontakter Anders 



Alle i bestyrelsen har fået tildelt to måneder i løbet af året, hvor man har ansvaret. Se derfor 

nedenfor.  

 

Dec. Anders 

Jan. Lennart 

Feb. Jonatan 

Marts Stine 

April Ulrik 

Maj Lene 

Juni Anders  

Juli Lennart 

Aug Jonatan 

Sep. Stine 

Okt. Ulrik  

Nov. Lene 

Dec. Anders 

 

Det blev drøftet om vi skal fortsætte med at lave tombola til loppemarked og cykelløb. Det er et ret stor 

arbejde at samle gevinster og det kniber for det fleste af os med tiden til dette. Derudover er der flere og 

flere som har fået den samme ide. Så vi er de sidste par år blevet flere om buddet, hvilket gør det sværere 

at finde nogen som vi bidrage. Der er i skrivende stund kommet forslag om ”børnemotionsløb” som en 

kommende aktivitet. 

 

Næste møde bliver en gang i løbet af foråret med planlægning af generalforsamling. 

 

Referent Ulrik 

 

 


