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Referent: Lars Christian 

 

1. Der er ikke noget referat fra sidste møde, som blev holdt i forbindelse med Tour de Båring. 

2. Omsætning for dagen var 6.247,- kr. 

 Peter har betalt for Popcorn og slush-ice for både Tour de Båring og 

Markedsdagsarrangement. Samlet pris 1100,- 

 Grill fungerede godt. Arbejder videre med gasgrill til næste arrangement. 

 Tidspunktet fungerede også godt ved at skyde det til kl. 13? 

 Snakkede om at lægge os fast på samme weekend hvert år. 

 Dvs. første weekend i september. Skal aftales med arrangører for cykelløbet. 

3. Beplantning 

 Vi snakkede længe omkring det aktuelle beplantningsprojekt mht. fordele og ulemper 

ved dette. 1/3 af projektomkostningerne er finansieret via Friluftsrådet. 

 Projektet indeholder flere planter som på længere sigt vil kræve vedligeholdelse 1 – flere 

gange årligt. Dette kræver mere arbejde for bestyrelsen eller flere udgifter til 

vedligeholdelse. For at undgå dette besluttes at ændre projektbeskrivelsen.  

 Vi snakkede desuden om at ”rette fodboldbanen op”, da den hælder en del. Dette ændrer 

også projektbeskrivelsen. 

 Samlet set betyder dette sandsynligvis at støtten fra Friluftsrådet bortfalder. Dette 

accepteres i bestyrelsen. 



 Peter vil kontakte Lars Klindt Andersen mht. anskaffelse af frugttræer. 

4. Det besluttes at genindføre kontrolopsyn af legepladsen. Lars Christian laver ny liste over 

turnus ordning, så hvert bestyrelsesmedlem har tilsyn to måneder om året. 

5. Lars Christian fortæller at de i Tusindårslegeparken i Nr. Åby har en permanent Grill, som 

de har fået etableret vha. Park og Vej. Kontaktperson hedder Dan.  

 Lars Christian forhører sig om mulighed for at de bygger en for os. 

6. Peter har anskaffet en mobiltelefon til foreningen og arbejder videre med at få sat 

MobilePay op. Der mangler: 

 Taletidskort. 

 Dankort til Legepladsens konto. 

7. Havde en kort snak om vi skulle tilbyde teltudlejning til foreningens medlemmer, for at gøre 

det attraktivt at være medlem og for at øge foreningens indtægter. I første omgang blev vi 

enige om, at det igen vil pålægge foreningens bestyrelse yderligere opgaver i form af kontrol 

af teltet efter udleje. Derfor besluttes i første omgang ikke at gøre yderligere. 

8. Evt. 

 Alice fortæller kort om hvad der skete på Udviklingsmødet i Båring 5. november.  

9. Kort snak om hvad der skal ske på de næste møder: 

◦ Beplantningsprojekt planlægges. 

 

Lars Christian indkalder til næste møde i feb./marts 2016 


