
Referat af bestyrelsesmøde d. 01.06.2016. Båring Legepladsforening 

1. Godkendelse af referat: Referat godkendt. 

2. Opsamling efter maj marked: Peter ikke helt tilfreds med antallet af nye medlemmer efter maj 

marked, men ved fintælling viste der sig dog et ok resultat- 12 nye betalinger efter maj marked. Vi 

er dog stadig presset på antallet af medlemmer, hvorfor vi alle skal have fokus på at hverve nye 

medlemmer til loppemarkedet.   

3. Beplantning: LC har været i dialog med friluftsrådet omkring evt. ændring af beplantningsprojektet. 

Der var positiv tilbagemelding på dette, når blot pengene blev brugt på beplantning. Bestyrelsen 

skal i løbet af sommeren overveje hvilke andre planter der kunne bruges ved legepladsen. 

4. Markedsdag 19. juni: Info omkring dato og tid er lagt på Båring Nyt og FB. PB deler de nye flyers ud 

i børnehaven i uge 23/24 – LC prøver at skaffe små klistermærker med oplysninger om Mobile Pay 

som skal på flyers. Gaver til tombola skal i hus, ca. 120 stk. Anders skaffer lodder til tombola. Palle 

skaffer kaffe, gasgrill og bord til tombola. Anders – kan du hjælpe med gasgrill? Peter skaffer 

popcorn og slush-ice maskine + kabler. LC – hører om vi kan låne saftbeholder ved Vivi og printer 

klippekort. Kager bages af Kirsten- Yana- LC- og (Alice / Vivi, LC undersøger). Er der nogen der 

møder Mogens Sundahl skal han mindes om at græsset skal slås umiddelbart inden loppemarkedet. 

Er der glem noget i forbindelse må I supplere.   

5. Hjemmesidestatus: LC er oprettet som superbruger ved Kaj. Mette og Palle skal ligeledes oprettes 

som superbruger i nærmeste fremtid.  

6. Mobile Pay: Peter fremskaffer det korrekte tlf.nr. og sender til LC. 

7. EVT.: Peter laver plan over medlemmer til loppemarkedet. LC fremviste forslag til grill, det blev 

besluttet at købe Grill og at bestyrelsen selv står for opsætning.  

 

Vi mødes næste gang kl. 10 den 19. juni, hvor vi starter med opsætning af telte og tombola mm.  


