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Opfølgning sponsorer. 
Der er gang i kontakten som dog endnu ikke har båret frugt. Fokus er stadig på dem som gav bidrag 
til 1. fase i første omgang. Viser der sig nye muligheder tager vi fat i det. Der er lavet 
skrivelse/ansøgning til virksomhed som vi var blevet anbefalet at søge af en lokal beboer. 
Ansøgning sendes onsdag d. 27/10. 
 
Fliser til 2. fase. 
Kommunen kan ikke levere fliser denne gang i rigtig tykkelse. Derfor er der truffet aftale med IBF 
beton om køb af 150 stk. 2. sortering til 10 kr./stk. 
Der er et problem vedr. afhentning af fliser. De skal afhentes ab fabrik i Langeskov, hvilket vi selv 
skal klare. Fliserne vejer knap 7 tons. Vi forsøger at finde en lastbil med kran eller lign. Således at 
de så vidt mulig kun skal læsses af med håndkraft. Dette helst som sponsorat.  
 
LAG. 
Slutrapport, regnskab mv. til 1. fase er sendt videre fra LAG Middelfart til Direktoratet for 
Fødevareerhverv sidst i sep. Der er anmodet om at pengene overføres hurtigst muligt. Vi forventer 
det sker i løbet af den næste måneds tid. 
Vedr. 2. fase er sagen startet op i aug. Sagsbehandlingstiden er imidlertid fra 3-6 måneder, så det er 
uvist, hvornår vi får endelig tilsagn. Så snart det er givet frigives de 57.344 kr. fra Middelfart 
Kommune og vi skal herefter hurtigst muligt i dialog med vores bank om mellemfinansiering af de 
ca. 82.000 kr. som LAG forhåbentlig bevilger. Det er derfor uvist om der går 1, 2 eller 3 måneder 
inden vi får pengene og kan gå i gang for alvor. 
 
Markedsføring. 
Der blev drøftet hvorledes legepladsforeningen skal markedsføres. Pt. er der 13 medlemmer i 
foreningen, hvilket er væsentligt mindre end forventet. Der er været stor opbakning til 
arrangementet i foråret ligesom til åbningen samt i det daglige brug. Der bør derfor være muligt 
med flere medlemmer i foreningen og dermed opbakning til projektet. Legepladsen har fødselsdag 
d. 14 nov. og der skal derfor gøres en ekstra indsats for at skabe opmærksomhed om foreningen og 
dens arbejde. Følgende blev derfor besluttet sat i værk.  

• Markedsføring på Facebook-siden med fødselsdag samt om mangel på medlemmer. 

• Opslag ved brugs og skole 

• Indlæg i sogneblad 

• Udarbejdelse af folder til omdeling til d. 14 nov. 

• Evt. opstilling ved brugs for snak med folk 
 
Fonde. 
Endnu ingen fonde ansøgt. Så snart fødselsdag er overstået skal der lavet strategi for søgning af 
fonde. Det forventes at 3. fase bliver nemmere at søge om penge til eftersom den ikke decideret 
omhandler legeredskaber alene. Der indkaldes til møde om dette om ca. 14 dage. 
 
Evt.  
Der er modtaget tilbud fra Kompan på 3 fase. Prisen er lige lidt højere end de to foregående. 
 
Referat: Ulrik Andersson 


