
 
 
Konstituerings og bestyrelsesmøde Båring Legepladsforening 
 
Dato: 16.04.2015 
 
Sted: Lyøvej 20 
 
Referent: Anders Bech 
 
Deltagere: Lars Christian Meyer, Magrethe Sørensen, Vivi Laursen, Palle Bjerg, Yana Volokh, 
Peter Christensen, Ulrik Anderson, Lennarth Mølgård, Anders Bech 
 
Referat: 
 
Den afgåede formand Ulrik Anderson og afgående kasserer Lennarth Mølgård berettede om 
deres arbejde i foreningen inden konstitueringen af bestyrelsen, valg af formand, kasserer, og 
næstformand. 
 
Formandens vigtigste opgave er at tegne foreningen udad til og koordinerer de interne 
opgaver i bestyrelsen, eksempelvis børneloppemarked, Tour d Båring samt andre aktiviteter. 
Der er også et tilsagn om midler fra Friluftsrådet ca. 10.000 kr. Som skal bruges inden for de 
næste 2 år. på beplantning – der skal findes sponsorer eller legater for tilsvarende beløb som 
minimum, vigtigt at holde snor i denne opgave. 
Den afgåede formand har tilbudt at hjælpe med LAG fremadrettet og det tager bestyrelsen 
imod. Når ny formand er valgt er der en proces med overdragelse af det formelle, bla. CVR 
numre, E-boks etc. Ny formand og gamle klarer dette internt. 
 
Kasser posten har været overskuelig og til de vigtigste opgaver hører: 

- Regnskab/bogføring – Afgående kasserer bruger et lille Excel program som overdrages 
til ny kasserer. 

- Betaling af de få udgifter foreningen har 
- Medlems styring, herunder udsendelse af medlemskort når nye medlemmer 

registreres. 
Lennarth har lovet at introducerer ny kasserer til regnskabs programmet og de faste udgifter 
foreningen har, overdragelse af pengekasse, samt bankkonti skal også klares, det klares 
internt mellem ny og gammel kasserer. 
 
 
Efter introduktionen af posterne blev der afholdt valg til bestyrelsesposterne: 
 

- Ny formand: Lars Christian Meyer 
- Næstformand: Anders Bech(Genvalg) 
- Ny Kasserer: Peter Christensen 
- Medlem: Yana Volokh 
- Medlem: Magrethe Sørensen 
- Medlem: Palle Bjerg 



- 1. Suppleant: Vivi Yde Laursen (bestyrer af foreningens hjemmeside & Facebook) 
- 2. Suppleant: Alice Alexandersen Pedersen 

 
Der var ikke kampvalg til nogle af posterne. 
 
Med bestyrelsen på plads blev næste opgave for foreningen vendt. 
Børneloppemarked d. 14. Juni. 
 
Bestyrelsen vedtog at prøve endnu engang med tombola. Dvs. Vi skal ud og finde sponsorer til 
præmier, tidligere sponsor liste vil blive gjort tilgængelig som inspiration. 
 
Børneloppemarkedet forsøges udvidet med en time, så arrangementet er fra 12-15 i år. 
 
Der er aftalt ekstra aktiviteter i form af  gammeldags lege, opvisning og sang/musik 
Efterskolen kontaktes for hjælp/inddragelse. Lars Christian og Magrethe tager kontakt. 
 
Vi prøver også at tilbyde gril-pølser i år vedsiden af det sædvanlige kaffe/kage bord. 
 
Budskabet om loppemarkedet skal spredes via skole-intra vi kan dække klassetrinene 0-6 
klasse. 
 
Der skal også sedler op ved SFO’en og børnehaven, Brugsen og tavlen på legepladsen. 
 
Under mødet er Facebook og Hjemmeside blevet opdateret med ny bestyrelse og opslag om 
Børneloppemarkedet/”markedsdag” 
 
Det er aftalt at bestyrelsen skal mødes igen om ca. 14 dage. For videre koordinering af 
opgaver. Der indkaldes via Doodle af Anders Bech. 
 
 
 
 
 
 
 
 


