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Referat af bestyrelsesmøde i Båring legepladsforening 
 
Dato: 12.04.11 kl. 19.30 
Sted: Båring forsamlingshus 
Indkaldelse: I henhold til foreningens vedtægter 
 
Dagsorden 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Beretning 
4) Regnskab 
5) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant 
6) Valg af 1 revisor + 1 revisor suppleant 
7) Indkomne forslag 
8) Eventuelt 

 
Referat 
 

1) Valget af dirigent blev Rasmus Enemærke – Det blev fastlagt at general forsamlingen var 
lovligt indkaldt gennem lokale medier, opslag, foreningens hjemmeside samt Facebook. 

2) Valgt til referent: Anders Bech 
3) Beretningen blev fremført af formand Ulrik Andersson. Beretningen er vedlagt referatet som 

bilag 1. 
 Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

4) Regnskabet blev gennemgået og fremlagt af bestyrelsens kasserer Alice Pedersen. 
 Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Der blev gjort opmærksom på, at regnskabsåret 
 ikke er et fuldt kalender år, da foreningen først pr. 20.04.10 blev endeligt stiftet og aktiviteter 
 samt økonomi først fra denne dato overgik fra Båring-Asperup lokal udvalg til 
 Legepladsforeningen. Regnskabet er vedlagt referatet som bilag 2. 

5) På valg til bestyrelsen var: 
 Formand Ulrik Andersson - Modtog genvalg 
 Kasserer Alice Pedersen – Modtog genvalg 
 Bestyrelsesmedlem: Annika Indal – Modtog ikke genvalg 
 Ny i bestyrelsen: Lene Ladefoged, Byvejen 
  
 Suppleant: Annika Indal 
        

6) Revisor og revisorsuppleant modtog genvalg 
7) Der var ingen indkomne forslag 
8) Under eventuelt blev det bemærket af Rasmus Enemærke, at der til Bålhytten til etape 3, ikke 
var givet en tilladelse fra kommunen. Dette blev noteret og det blev præciseret, at det IKKE er 
en bålhytte men en læ-hytte(madpakke hytte) til at spise medbragt mad i. 
Dvs. hytten bliver uden aftræk i toppen 
Der vil blive ansøgt om tilladelse til denne når arbejdet med 3. etape tager form over sommeren. 
 
Formanden havde hørt, at kommunen var blevet anbefalet af LAG ikke at støtte 
legepladsforeningen i 2011 med kommunale midler, da vi modtog penge fra puljen sidste år. 
Bestyrelsen håber dog stadig på kommunal støtte til det gode projekt, som er til gavn for hele 
lokalbefolkningen. 
 
Det blev diskuteret hvordan børneloppemarkedet d. 19. juni skal løbe af stablen – mulige 
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aktiviteter. Kontakt til sponsorer til lotteriet. 
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til 16.05.11 

 
 
AB - Båring 20.04.11 
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Bilag 1.  
Beretning 
 

Beretning Båring Legepladsforening, 2010. 
 
2010 var legepladsforeningens første leveår. Blev dannet 20/4 2010 efter at lokaludvalget havde skubbet 
projektet i gang. Reelt set er det dog næsten det samme setup som er fortsat uændret. 
Formelt har lokaludvalget haft ejerskabet frem til 3. marts 2011, hvor vi fik den endelige godkendelse til at 
overdrage projektet til foreningen. 
Kigger vi tilbage på sidste år, har 2010 været et år hvor vi har arbejdet med at etablere etape 2. I jan. 2010 
slog vi de endelige streger til, hvilket legeredskab vi skulle satse på. Et projekt som, når det er endelig 
færdigt, forventes at koste ca. 170.000.  
170.000 kr. er mange penge og set i lyset af finanskrisen en ret vanskelig opgave, en uventet spiller kom på 
banen. Godt hjulpet på vej af Staben på kommunen fik de overbevist kommunalbestyrelsen om det 
vanskelige i LAGs ansøgningskrav. Uden kommunens hjælp – ingen LAG midler. 
Vi var her med som nogle af de første og resultatet var et tilskud på godt 57.000 kr. fra kommunen. Et 
tilskud som trak et tilskud med fra LAG på godt 82.000 kr. Etape to var nu næsten på plads. Penge som vi 
dog ikke har fået endnu. De udbetales først når alt er på plads. 
Problematisk mellemfinansiering – vi skal låne pengene i ca. 6 mdr. 
Loppemarked d. 20/6. vi syntes selv det var en god dag med mange deltagere. Tanken var at lave en dag i 
børnenes tegn. Et arrangement vi vil forsøge at gøre til en tradition. Næste gang har vi planlagt til at være d. 
19. juni. Ud over børnene kunne sælge/bytte legetøj var der tombola med rigtig mange flotte præmier.  
Præmier som var sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. På sigt kan loppemarkedet måske udvides med en 
eller anden form for underholdning el. lign. 
2010 blev også året hvor vi satte gang i en 3. etape. Indtil nu har første prioriteten være legeaktiviteter for 
børnene 3. etape skal være med til at danne rammerne for selve samlingspladsen. Etapen kommer således til 
at bestå af en madpakke pavillon, nogle klatreaktiviteter, fodboldmål. Evt. suppleret med flere 
bordebænkesæt således af vores overordnede vision opnås (kan ses i folderen). Som det ser ud nu, forventer 
vi det kommer til at koste ca. 190.000 kr. Vi er i fuld gang med at søge om penge til det og LAG har som de 
første på banen meldt ud at de vil bidrage med ca. 95.000 kr. såfremt vi finder anden med finansiering i form 
af andre almennyttige fonde, kommunale tilskud e. lign. 
 
 
Ulrik Andersson 
Formand, Båring Legepladsforening 
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Bilag 2.  
Regnskab 
 

 


