
Referat fra møde i legepladsudvalg d. 4. november 2008. 
 
Siden sidst. 
Der er nu søgt om tilskud ved 8 forskellige fonde heraf en offentlig fond. Pt. har vi fået svar fra en 
fond (Danske Bank initiativpuljer) hvilket var et afslag. Det blev aftalt, at de fonde vi får afslag fra 
skal kontaktes for at høre hvorfor lige netop vores projekt ikke kom i betragtning. Der er yderligere 
3-4 fonde som skal søges inden jul. Vi forventer svar fra to af de søgte fondene først i dec. 
Den offentlige fond(velfærdsministeriets initiativpulje) er især vigtig, da den giver mulighed for at 
søge landestriksmidler igennem Den Lokal Aktionsgruppe i Middelfart. 
 
Der er nu lavet et afsnit med perspektivering i projektbeskrivelsen efter aftale fundraiseren i 
Middelfart Kommune. 
 
Sponsorater. 
Der var blev lavet en udkast til en sponsorkontrakt som blev gennemgået og drøftet. Der blev 
drøftet beløbsstørrelse, løbende støtte/enkeltbeløb, støtte til en enkelt ting eller en ”all over” støtte. 
Det blev ligeledes drøftet, hvor meget reklame de enkelte sponsorer skulle have i form af navn på 
hjemmeside, nævnes i avisomtale samt skilt på selve legepladsen. Sponsorgruppe ville mødes i uge. 
46 for videre drøftelse. Så snart de er klar skal der omtale i avis. Formand for lokaludvalget Rasmus 
Enemærke orienterede om mulighederne på hjemmesiden samt, at antallet af besøgende på 
lokaludvalgets hjemmeside er eksploderet siden legepladsprojektet er kommet på. En egentlig tæller 
er ikke kommet på endnu, men der arbejdes på sagen. 
 
Legepladsens udseende og størrelse. 
Claus og Denis havde målt arealet op og det kommer til at knibe med, at hele det færdige projekt 
kan være der. Der blev drøftet BMX- bane og der var enighed om, at det ikke var hensigtsmæssigt 
at ligge den umiddelbart op af legepladsen. Dels pga. pladsmangel, men også pga. naboer som 
banen vil komme til at lægge meget tæt på.  Der skal derfor arbejdes på en anden løsning evt. i 
samarbejde med gymnastikforeningen på deres areal ved sportspladsen. 
 
Der ventes med selv beplantningen. Matas har en fond som kan give til beplantning, men det er 
nemmere at overskue når legepladsen ligger der. Følgende ting skal undersøges ved kommunen. 
Affaldsstativ. Vil kommunen betale dette. 
Må vi flytte noget af jorden til andet sted i byen, hvor bmx-banen skal ligge uden at der skal tages 
jordprøver mv. 
 
Samarbejde med gymnastikforeningen. 
Der er drøftet samarbejde med gymnastikforeningen og de er indstillet på at bakke op om 
legepladsen eftersom vi bejler til samme segment. Det er aftalt at vi skulle snakke yderligere 
sammen løbende henover vinteren. 
 
Evt.  
Der er lavet udkast til finansieringsplan 
Vi vægter, at legepladsen ikke kun skal finansieres via fonde, men ligeså meget via beboernes egen 
arbejdskraft og så lokale sponsorater. Netop sponsorater skal dels skabe kendskab til de lokale 
virksomheder, men ligeså vigtigt skabe kendskab for virksomhederne til det lokalområde de har 
placeret sig i. Den forventede finansieringsplan ser således ud. 
 



 Udgifter Indtægter 

Opførsel af legeplads jf. tilbud fra Kompan 781.228.75 kr.  

Erhvervsansvarsforsikring 1.500 kr.  

Egenfinansiering jf. tilbud fra Kompan  155.187,50 kr. 

Egenfinansiering montage af legeredskaber på nær svævebane  89.787,50 kr. 

Sponsorater fra lokale erhvervsdrivende  50.000 kr. 

Midler fra fonde  487.753,75 kr. 

I  alt 782.728,75 kr. 782.728,75 kr. 

 
Der håbes på at der kan skabes midler til det fulde projekt ligesom der også kan træffes aftaler med 
evt. sponsorer om fremtidige løbende sponsorstøtte til forbedringer, vedligeholde, forsikring mv. 
 
Næste møde bliver d. 25 nov. 
 
Referent Ulrik Andersson, Fynsvej 22, 5466 Asperup. 


