
Bestyrelsesmøde Båring legepladsforening 
 
Dato: 07.04.16 
 
Deltagere: Yana, Peter, Lars Christian(LC), Kirsten(Suppleant), Anders, (Palle fraværende) 
 
 
Ref. 
 

1) Konstituering: 
Formand, LC modtog genvalg 
Kasserer, Peter modtog genvalg 
Næstformand, Anders modtog genvalg. 
Bestyrelsesmedlem, Yana 
Bestyrelses medlem, Palle 
Suppleant, Kirsten 
 
 

2) Medlemmer. 
Forening mangler medlemmer og vedtog følgende tiltag. 
- Folder ”støves af” håber at foreningen må deltage på skolens Maj marked d. 19 Maj. LC 

tager kontakt til Annemette(Inspektøren) for tilladelse. 
- Peter prøver at skaffe Helium til balloner til uddeling 
- LC laver nyhedsbrev, med up-date på projekter, Vi søger ny m/k til bestyrelsen, 

Medlems indmeldelse, evt. at vi søger hjælp til hjemmeside. LC taler med Vivi først. 
 
 

3) Projekter, Markedsdag.(”Børneloppemarked), Tour d. Båring etc. 
- 19 Juni ”Markedsdag” der grilles igen (Gas grill) 
-  1. eller 2. Weekend i september Tour d. Båring 
- Grill opsætning: Peter skaffer brøndkegle, LC snakker med Park og Vej om hjælp til grilrist 
- Medlemsbetaling: Peter snakker med banken om Mobilepay og hjælp til NemId for 
netbank adgang(Virker ikke pt.) 
- Tilskud fra Friluftrådet til beplantningsprojekt. Blev diskuteret og tages op som prioritet 
på næste bestyrelsesmøde. Hvad vil vi med projektet? Sættes i gang i 2016, men omfang er 
uklart pt. 
- Fodboldbane rettes op til efteråret. Der skal findes 1-2 weekender hvor vi planer banen 
ud og får sået nyt græs, så banen bliver god at spille på. 

 
4) Evt.  

Opslagstavlen skal ”fornyes”. Peter skaffer en ny plade og en skovl til sand. 
Kontrol af legepladsen. LC laver en ny liste. 
 
Næste møde. Aftalt tirsdag d. 26. april kl. 19.30 hos Yana. 
 



På dagsordenen til mødet. 
 

1) Maj marked, koordinering af hvordan vi skaffer nye medlemmer i foreningen. 
2) Beplantningsprojekt, vi skal tage stilling til projektet størrelse. (Svar til friluftsrådet) 
3) Opstart/koordinering af opgaver i forbindelse med Markedsdag 19. Juni. 

Tombola(Sponsor gaver) 
Mad/Drikkelse 
Underholdning(efterskolen) 
Annoncering? 

4) Hjemmeside status 
5) Mobilepay, NemId ok? 

 
 
Ref./ Anders 
 


