
Referat fra møde i legepladsudvalg d. 2/4 2009 
 
Opsamling vedr. sponsorater. Hvor langt er vi nået? 
Vi er nu ved at være igennem med kontakten til de første 30 sponsorer. Alle har nu været igennem 
den første kontakt. Vi mangler hver især at få fuldt op på et par stykker endnu. Udover dette 
henstilles der til, at vi får fuldt op på dem helt til dørs som har tilkendegivet positivt tilbage,. Dvs. 
der skal laves sponsorkontrakt (de skal have en kopi, vi skal have en kopi). Underskreven kopi 
afleveres til undertegnede. Der skal mailes en kopi af deres logo til Rasmus så det kan komme på 
hjemmeside. 
 
Der skal laves en kontakt til Arno Skilte i Middelfart med henblik på at få lavet et sponsorskilt til 
legepladsen. Hvem tager kontakt til dem? (blev ikke afklaret på mødet). 
 
Det blev aftalt at vi tager kontakt til 10 nye potentielle sponsorer (jeg har dog noteret 11). Skal vi 
lave samme fremgangs måde som sidst. Dvs. Rasmus sender ud, vi kontakter? I bedes give besked 
tilbage, hvis I tager kontakten uden der skal sendes brev ud. 
Jeg har vedhæftet regneark med de nye som skal kontaktes samt tilrettet ved dem vi allerede har 
haft fat i. 
Sponsorkontrakt er ligeledes vedhæftet. 
 
Opsamling vedr. fonde. 
Der er kommet tilbagemedling fra Energi Fyn fonden med et afslag. Undertegnede har sendt 
ansøgning til Danske Bank igen. Denne gang er der dog kun søgt om penge til ”Story Makers” Jeg 
har fået kvittering og de behandler ansøgning i april og giver svar umiddelbart efter. Ellers mangler 
vi svar fra Landlegat som ligner lidt LAG. LAG ansøgning er endnu ikke sendt videre i systemet. 
Undertegnede tager kontakt til Jette Erichsen fra LAG med henblik på at tilrette ansøgningen 
således, at der kun søges om tilskud til legeplads for de små børn. Fælles for alle 3 fonde er, at 
projektet ikke må være påbegyndt inden der gives tilsagn. Vi må derfor forventes at vi først kan gå i 
gang i juni. Gitte pointerede at der er ca. 4-5 ugers leveringstid. Fra ”meget pålidelig kilde” forlyder 
det, at Vestfyen Fonden vil give et ikke uvæsentlig beløb i tilskud. Der er gjort brug af de kontakter 
der skulle til for at opnå dette. Undertegnede har d.d fået kendskab til en fond som muligvis kan 
blive aktuel. Jeg ved endnu ikke hvad den hedder og hvad de kan bidrag med, men følger op på det 
tirsdag. 
 
Evt.  
Undertegnede er blevet kontaktet af en landskabsarkitekt som gerne vil komme med gode råd til 
hvordan vi laves vores samlingssted i harmoni med legepladsen. Undertegnede tager kontakt til ham 
og forsøger at få ham med til vores næste møde. 
Der arbejde stadig intenst med hvorvidt kommunen vil ”æde” momsen på legeredskaberne. 
Undertegnede har sendt anmodning til kommunen, men har endnu ikke fået svar. 
 
Hvad gør vi nu.  
Vi skal have fulgt op på dem vi allerede har kontakt til. Husk kontrakt. Der skal tages kontakt til 
nye emner ang. Sponsorstøtte. Undertegnede skal lave opfølgning på LAG. Der skal tages kontakt 
til landskabsarkitekt ved samlingssted. Der skal tages kontakt til skiltefirma ang. Sponsorskilt. 


