
Båring d. 7/09 2011 
 
Referat fra møde i legepladsudvalg tirsdag d. 16/08 2011 

 

 

Cykelarrangement 
Der afholdes sponsorcykelløb d. 28. august. Ved mødets afholdelse var der 15 tilmeldte (det 
endelige antal blev ca. 40 børn i alderen 2 til 14 år). Legepladsforeningens opgave i forbindelse med 
dette var at stå for kaffe/kage bod ligesom ved loppemarkedet. Alice, Jonatan og undertegnede 
deltog. Alle med hjælp fra ægtefæller. Indtjeningen blev 1500 kr. til legepladsforeningen. 
 
Kulturmaraton i Middelfart. 
Middelfart kommune har inviteret til kulturmaraton d. 2/9 2011 fra kl. 18-22. Lokaludvalget stiller 
to telte op alle relevante foreninger mv. inviteres til at deltage. Ulrik og Alice deltager fra 
Legepladsforeningen med noget materiale om foreningen. Udover legepladsforeningen og 
lokaludvalget var 7 andre foreninger fra området repræsenteret samt 3 ejendomsmæglere. Status var 
et noget tynd fremmøde af personer. Jeg tror ikke at det gav den store effekt, vi må overveje næste 
år om det er noget vi skal deltage i.   
 
Rep. af kolbøttestativ. 
Der er en fejl i en svejsning i den ene stang som derfor skal skiftes. Det er dækket af garantien og 
der ligger nu et nyt sæt i min garage. Anders, Jonatan og jeg finder en dato for udskiftning af denne.   
 
LAG. 
Vi har ikke fået vores penge fra LAG endnu for 2 fase. Der skal rykkes for dette. I skrivende stund 
er de ved at behandle anmodningen. Vi håber på hurtig afklaring. Vedr. finansiering af 3 etape 
mangler vi at finde ca. 50.000 kr. i anden offentlig medfinansiering for at fuld finansiering. LAG- 
Middelfart kan give op til 50% i tilskud dog under forudsætning af at vi finder de resterende 50% 
ved eks. almen velgørende fonde. Fokus lægges derfor her i stedet for ved sponsorrater. Alice, 
Lene, Anders og undertegnede arbejder med dette. Der var fejl i det første tilbud fra Kompan og 
den nye pris er samlet ca. 160.000 kr. incl. sand mv.  
 
Evt.  
For at give maks. eksponering af legepladsprojektet skal der laves noget materiale/folder som kan 
lægges/hænges op på de lokale campingpladser mv. Vi har vores folder, men den skal nok tilrettes 
noget eks med kort over, hvor legepladsen ligger. Der skal arbejdes med dette henover efteråret. 
 
Status på medlemskab er 33 hustande. 
 
Næste møde er fastsat til 10 oktober. Sted og klokkeslæt fastsættes senere.  
 
 
Referat: Ulrik Andersson 


