
Referat fra 1. møde i den nye legepladsforening, torsdag d. 6 maj 2010 
 
Konstituering. 
Følgende poster blev besat. 
Formand: Ulrik Andersson, Fynsvej 22 
Næstformand: Anders Bech, Læsøvej 3 
Kasser: Alice Alexandersen Pedersen Læsøvej 15 
Sekretær: Der var enighed om at bestyrelsen deles om denne funktion 
 
Sponsorkontakt. 
Sponsorbrev og præsentation er lavet og klar til brug. Der begyndes så småt at tages kontakt til 
sponsorer.  
Foruden fonde vil der blive taget kontakt til Trygfonden for at se om det er muligt at søge om 
tilskud hos dem. 
 
Planering og såning af græs. 
Der er sponsoreret græs til arealer Der vil blive taget kontakt til mulig sponsor for at høre om 
mulighed for planering af arealet samt om det kan lade sig gøre i uge 20. 
 
Oparbejdelse af medlemskartotek. 
Rasmus Enemærke fra Lokaludvalget har tilbud at holde styr på medlemskartotek på samme måde 
som ved Bamok. Det takker vi ja til. Det blev besluttet at vi vil forsøge at lave et børneloppemarked 
evt. med amerikansk lotteri for at trække nogle folk til, hvor der så skulle være mulighed for at 
tegne medlemsskab af foreningen. Det er ikke meningen at pengene fra solgt legetøj skal gå til 
legepladsen, men forblive børnenes egen. Gevinst fra lotteri kan gå til legepladsen. Vi har for 
nuværende en liste med 15 husstande som ønsker medlemskab.  
 
Evt.  
Vi har for nuværende godt 10.000 kr. stående på kontoen. Der er den sidste tid gået 1700 kr. ind i 
privat donationer samt 5000 kr. fra grundejerforeningen på Drejøvej. Derudover har vi 12.000 kr. til 
gode ved LAG Middelfart fra første etape. Derudover er der bevilget godt 57.000 kr. fra Middelfart 
Kommune og der ligger ansøgning ved LAG Middelfart som er foreløbig godkendt på 70.000 kr. Vi 
mangler således godt 20.000 kr. for fuldt ud at kunne realisere vores 2. etape af vores projekt som er 
budgetteret til at koste 170.000 kr.  
 
Opslagstavle er nu så godt som færdig. Malingen mangler kun lige at blive ordentlig tør. Den 
forventes opstillet i løbet af en uges tid. 
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