Referat fra Generalforsamling i Båring Legepladsforening torsdag den 17.
marts 2016 på Båring skole
1. Valg af dirigent og referent: dirigent: Ulrik Andersson, referent: Palle Bjerg
2. Beretning ved formand Lars Christian Meyer. Året startede med et par udskiftninger i bestyrelsen,
hvor 3 nye medlemmer tiltrådte. Ulrik Andersson, Lennert Mølgaard og Lene Ladeforged valgte
efter mange års godt arbejde og tro tjeneste at fratræde bestyrelsen. ”Den nye bestyrelse” har dog
fortsat kunne trække lidt på de gamle kræfter, når der under arrangementer skulle bruges en
ekstra hånd. Så mange tak til de tidligere bestyrelsesmedlemmer i det forgangne år.
Årets forgangne program har stået på et par rigtig gode arrangementer i form af
børneloppemarked og ikke mindst Tour De Båring. Af nye tiltag var der ved børneloppemarked
arrangeret salg af grillpølser, slush-ice og popcorn, hvilket der blev taget godt imod. Bestyrelsen vil
gerne takke for de mange fine sponsorrater fra private såvel som firmaer, der var medvirkende til
en flot tombola. Næsten alle lodder blev solgt, hvilket var medvirkende til at give et fornuftigt
overskud til legepladsforeningen. Mange tak til alle sponsorer.
Omkring 60-70 glade børn havde meldt sig til Tour De Båring, der blev afviklet i det fineste solskin.
Der var igen slush-ice, popcorn samt gode grillpølser fra den lokale Dagli´ Brugs, tak til Lone.
Arrangørerne bag selve Tour De Båring, Mette Aaby, Karin Dyberg Larsen samt Linda Christensen,
havde som noget nyt sørget for medaljer samt goodybag til alle deltagne børn. Der var til dagen
også blevet fremstilet et lille podie som de vindende unge cykelryttere kunne lade sig hylde på. Tak
til arrangørerne for et godt cykelløb, og vi fra bestyrelsen håber I gentager succesen til sommer.
Formanden kunne endvidere berette at bestyrelsen i det kommende år vil gå videre med nogle af
de ideer der er opstået i det forgangne år. Der er blevet snakket om en fastopstillet grill på
legepladsens areal, opretning af fodboldbanen samt endelig afgørelse af beplantningsprojekt.
Mobile-Pay har vi afprøvet på årets arrangementer, og har her fået positiv tilbagemelding.
3. Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Peter Christensen: 2016 gav et beskedent overskud på
lige under 3000kr. Trods fornuftige overskud på arrangementer, har det desværre vist sig at
medlemstallet er faldende. I 2015 20 medlemmer – 2014 25 medlemmer. Det faldende medlemstal
er medvirkende til det beskedne overskud. Der skal fremadrette være flere betalende medlemmer,
hvis de faste udgifter til vedligehold, forsikringer mm skal kunne dækkes.
4. Valg af 3 medlemmer i bestyrelsen: Lars Christian Meyer, Anders Bech, Yana Volokh. Alle genvalgt
med applaus. Peter Christensen og Palle Bjerg var ikke på valg. De to suppleanter: Alice
Alexandersen, Vivi Yde ønskede ikke genvalg, (mange tak for indsatsen) ny suppleant blev Kirsten
Andersen.
5. Valg af revisor: Revisor: Rasmus Enemærke. Revisor suppleant: Per Christiansen.
6. Eventuelt: Hjemmesiden trænger til en generel opdatering. Bestyrelsen gav udtryk for at de godt
kunne bruge hjælp til netop denne del. De faldende / manglende medlemstal blev omtalt, hvor det
blandt andet blev foreslået at der blev uddelt sedler på skolen, børneuniverset brugsen BGF ´s
klubhus mm. Emner der kunne være interesseret i at sponsorer blev ligeledes vendt. Alt i alt skal

bestyrelsen være mere aktive i at opsøge medlemmer så vi kan bevare vores dejlige legeplads i
dens nuværende standart, og med tiden også have mulighed for at udvide.

