
Møde Legepladsforening d. 9. april. 2013 

Deltagere: Ulrik Andersson, Anders Bech, Jonatan Søgård, Lennart Mølgaard, Lene Ladefoged, Vivi Yde 

Lauersen, Alice Alexandersen, Stine Klindt. Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

Status på økonomi. 

Pt står kontoen på -74.739,23. Der er lige betalt 1.939 kr. i rente. Der ingen penge kommet fra LAG endnu, 

men forventes at komme snarest. Der skal rykkes for afklaring igen. Der er pt. 36 medlemmer, hvilket er det 

højeste ind til dato. Der er kommet sponsorat fra Lejenbox på 5.000 kr. 

 

Planer for de kommende arrangementer. 

Loppemarked. 

Vi skal i gang med at søge efter gevinster fra nu af. Vi skal gøre mere ud af at synliggøre sponsorerne. 

Der er forslag om at spørge de fynske forlystelser. Liste skal sendes rundt og folk skriver sig på. Vivi lægger 

den ud på dropbox. Så skulle alle kunne redigere den. 

 

Der skal være en eller anden gulerod til loppemarkedet eks. at der trækkes lod om en gevinst blandt 

medlemmerne. Efterskolen skal spørges om de vil komme og synge/spille. 

Der skal være en eller anden form for trøstepræmie til de børn som ikke vinder noget. 

 

Tour de Båring. 

Det er forsamlingshusets holdning at det skal forsætte. Lene bliver kontaktperson igen. Der var enighed om 

at vi i år skulle forsøge med at få fat i en politibetjent til at fortælle børnene om retningslinjerne inden start. 

Trygfonden skal spørges om de vil sponsorere nogle refleks veste.  

 

Reetablering af legeplads.  

Vi skal i gang hurtigst muligt. Peter skal i gang med at grave. Vi giver brændstof. 

Der blev drøftet grill. Problemet er oprydning, hvem skal gøre dette!. Vi laver en fliseplads, hvor man selv 

kan medbringe sin egen grill. Der skal orienteres på opslagstavlen om retningslinjer. 

Der er ikke umiddelbart penge til beplantning det må derfor være en efterårsopgave når vi har overblik 

over vores økonomi. Når Peter har lavet gravearbejde skal der laves arbejdsdag hvor fliser skal lægges og 

borde/bænkesæt skal på plads. Bordene skrues fast til fliser. 

Jordvold skal laves med skråning så græsslåmaskine skal kunne køre op af den. 

Jonatan tager fat i Båring Savværk for at sætte skub i proces med at lave borde/bænkesæt. 

Der skal sættes skilt på med at hvis man ryger skal man rydde op efter sig. Dette på grund at stor andel af 

små børn som bruger pladsen. 

 

Evt. 

Jonatan skal have ændret sin email adr. på legepladsmail til: jonatanprivat@gmail.com 

Vivi har tilbudt at overtage hjemmeside. Den skal flyttes en gratis server. Hun har nogle ideer med at bruge 

dropbox mere aktivt til interne dokumenter. Overtagelse skal ske ved lejlighed. Formentlig hen over 

efteråret. 

 

Referent: Ulrik Andersson 



 

 

Konstituering af bestyrelse i Båring Legepladsforening. 

 

Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde d. 9. april 2013. 

Jf. vedtægter har bestyrelsen konstituere sig med følgende. 

 

Formand: Ulrik Andersson fortsætter uændret. 

Næstformand: Anders Bech fortsætter uændret. 

Kasser: Lennart Mølgaard, Kærbyvænget 9 ,5466 Asperup, blev valgt som kasser.  

Stine Klint, Lene Ladefoged og Jonatan Søgård blev genvalgt som menige medlemmer at bestyrelsen. 

Sekretærposten deles bestyrelsen om. 

Suppleanter. 

Vivi Yde Lausen blev genvalg som suppleant 

Alice Alexandersen gik af som kasser og blev valgt som suppleant. 

 

Bestyrelsen godkender konstituering ved sin underskrift. 

 

 

 

 

 

 


