
Referat fra Generalforsamling i Båring Legepladsforening 

 torsdag den 19. marts 2015 på Båring skole 

 

1. Valg af dirigent og referent:  

   Dirigent - Rasmus Enemærke. 

   Referent - Lars Christian Meyer 

2. Beretning v. Formand Ulrik Andersson: 

 Det har været et stille år uden udvidelser på legepladsen. 

 Der venter stadigvæk et beplantningsprojekt. Der foreligger 

tegninger og projektet er aktuelt delvist finansieret via 

Friluftsrådet. 

 Der foregår aktuelt udstykning af byggegrunde øst for 

legepladsen, som vil give nye naboer i fremtiden. Det bliver 

spændende og se om legepladsen kan gøre en forskel her. Det 

tror vi på. 

 Der har været to arrangementer i 2014. I Foråret afholdt vi 

Legetøjsloppemarked med et lille indslag fra Den Rytmiske 

Efterskole i Båring. I efteråret kørte ca. 50 børn Tour de 

Båring, som blev arrangeret sammen med Båring 

forsamlingshus. I den forbindelse en tak til forsamlingshuset 

for et godt samarbejde. 

Begge arrangementer havde pæn tilslutning og gav overskud – se i øvrigt regnskabet. 

 Mht. vedligeholdelse er der lagt nyt sand som faldunderlag og 

der er foretaget mindre reparationer. 

 Der er lavet en aftale med Landsbyhjælpere fra Middelfart 

kommune, som en gang om måneden kommer og fjerner det  

ukrudt som måtte komme i faldsandet og mellem fliserne samt  

slår græs på jordvolden. Græsslåning på det øvrige areal 

betaler vi for at få slået af ”Mand og bil”  

  

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Lennart Mølgaard: 



 2014 gav overskud og egenkapitalen blev øget med knap 

6000,- kr.  

 De primære indtægter kom fra kontingenter og salg af 

kaffe/kage/tombola ifm. arrangementer. 

 De primære udgifter gik til forsikring, græsslåning og 

annoncering ifm. arrangementer. Kontingentindtægter har 

betalt de faste udgifter. Vi skal have mindst 30 medlemmer 

hvert år for at det går nogenlunde lige op med de faste 

udgifter. 

4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter: 

 Ulrik Andersson, Lene Ladefoged og Lennart Mølgaard er 

trådt ud af bestyrelsen. 

 I stedet blev Peter Christensen, Margrethe Sørensen og Palle 

Bjerg valgt ind i bestyrelsen for 2 år.  

 Alice Alexandersen Pedersen og Vivi Yde blev fortsætter som 

hhv. 1. og 2. suppleant. 

5. Valg af revisor samt revisorsuppleant: 

 Rasmus Juul Enemærke og Per Mathiesen blev genvalgt som 

hhv. revisor og revisorsuppleant. 

6. Indkomne forslag: 

 Ingen. 

7. Evt. 

 Afgående formand Ulrik Andersson fik en vingave fra 

bestyrelsen som tak for sin mangeårige ihærdige indsats i 

Legepladsforeningen. 

 Der blev diskuteret muligheder for at øge antallet af 

medlemmer i foreningen. Bl.a. blev der foreslået at der sendes 

påmindelse om kontingentbetaling til eksisterende medlemmer 

ved årsskiftet. Desuden er der fra Børneuniversets side åbnet 

op for at Legepladsforeningen må henvende sig til forældre i 

både skoledelen og i vuggestuen/børnehaven ved 

forældrearrangementer for at finde nye medlemmer. 

Derudover kunne man oprette et mobilnummer med 



taletidskort til Legepladsforeningen som ville muliggøre 

MobilePay. Dette kunne både bruges til medlemskontingent 

og små private sponsorater. 


