
Bestyrelsesmøde 22/4/14 
 
Tilstede: Ulrik, Yana, Lene, Vivi, Per, Alice, Anders 
 
Ref. 
 
Dagsorden for mødet:  
 
Konstituering:  
Ulrik Anderson genvalgt som formand 
Anders Bech genvalgt som næstformand  
Lennarth Mølgård genvalgt som foreningens kasserer 
Lene Ladefoged bestyrelsesmedlem 
Yana Nespokova?? bestyrelsesmedlem 
Kristian ??? – bestyrelsesmedlem 
Per Mathiessen – Suppleant 
Vivi Laursen - suppliant 
Alice Pedersen – Suppleant??? 
 
Referat går efter tur på møderne. 
 
Status på medlemmer og økonomi 
Foreningen har pt. 26 betalende medlemmer, som nu er synlige på foreningens hjemmeside. 
 
Lennarth – Økonomi?? 
 
Planlægning af loppemarked 
Børneloppemarked er fastlagt til søndag d. 15. juni. 
 
Præmier til Tombola blev diskuteret.  
Foreningen sender en forespørgsel ud til medlemmer og via Facebook om der er interesse for at donerer 
præmier, alt kan bruges. Foreningen kigger på sidste års liste af sponsorer, bestyrelsen aftaler internt hvem 
der spørges. Formanden rundsender listen fra sidste år til bestyrelsen. 
Jane og Annika spørges om de vil hjælpe med at skaffe sponsorer til tombolaen. 
Alice sørger for opslag til kalenderen på facebook om loppemarkedet. 
 
Alice forsøger at låne popcornsmaskine til dagen. 
Ulrik spørger i Brugsen om evt. lån af slush Ice maskine. 
 
Orientering om hjemmeside 
Vivi Laursen har overtaget ansvaret for foreningens hjemmeside. 
Legepladsforeningen er blevet en del af den fælles platform BåringNyt.dk – foreninger og nyheder fra 
Båring/Asperup 
Der er ikke et decideret billede galleri endnu men det arbejdes der på. 
På sigt bliver der mulighed for at betale medlemskab på hjemmesiden med betalingskort –  
Arbejdsgruppen bag BåringNyt arbejder på en løsning. 
 
Evt. 
Vedligeholdelse af legepladsen: 
Hvert medlem af bestyrelsen har 2 måneder årligt hvor de er ansvarlige for tilsyn med legepladsen. 



Formanden rund sender opdateret liste, samt en kort tjekliste.  
Legepladsen skal som minimum inspiceres 2 gange månedligt. 
 

- Der er sprøjtet let for ukrudt på arealet. 
- Mogens Sunddal er igen begyndt at slå græsset 

 
 
Ref./ Anders Bech 
 


