
1 
 

Referat fra Generalforsamling i Båring Legepladsforening onsdag den 21. 

marts 2018 på Båring skole 
 

1. Valg af dirigent: Rasmus Juel Enemærke 

Dirigenten kunne konstatere, at der havde været lidt knas med rettidig annoncering af 

generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og det samtidig kan diskuteres hvordan man skal 

tolke annoncering via ”den lokale presse”. 

Dirigenten opfordrede til at der fremover bliver strammet op på overholdelse af vedtægternes 

formalia. 

 

2. Valg af referent: Palle Bjerg 

 

3. Beretning ved formand Palle Bjerg:  

I det forgangne år har vi som vanligt afholdt to arrangementer, i form af børneloppemarked samt 

Tour De Båring.  

På børneloppemarkedet havde vi en rigtig fin dag med masser af sol og glade børn. Der blev solgt 

/byttet legetøj ved børnenes stande. Sult og tørst blev stillet omkring bålområdet i form af pølser, 

popcorn, kage, boller, saft og slushice. Forældre og børn var ivrige købere af lodder ved tombolaen, 

grundet de mange flotte præmier, hvor hovedgevinsten var de høj-attraktive BAMOK fribilletter. 

Tak til BAMOK og alle glade givere til årets tombola.  

 

Tour De Båring blev afholdt med et enormt flot fremmøde af børn og voksne. Årets cykelløb blev 

afholdt på ny rute for de mindste deltagere. Dette for at undgå den stejle bakke og de mange 

nedfaldsæbler på stien, der før har givet blå mærker og hudafskrabning til de mindste af 

deltagerne. Heldigvis ingen styrt i år. Efter løbet blev der uddelt flotte præmier til de ryttere der 

havde passeret målstregen flest gange. Legepladsbestyrelsen takker holdet bag Tour De Båring for 

deres flotte arrangement og håber på gentagelse af succesen det kommet år.  

 

Vedligeholdelse af legepladsen. Ud over den sædvanlige vedligeholdelse af legepladsredskaberne 

samt forårsrengøring blev skuret ved bålpladsen malet.  

 

Bestyrelsen har i det forgangne år haft mange tanker omkring eventuelle tiltag som ansøgning af 

midler ved offentlige instanser, således legepladsen evt. kan udvides med køb af hoppeborg/pude, 

basket kurv, svævebane, trampolin samt evt. vejskilt opstillet ved Brugsen og Middelfartvej, så 

udefrakommende ledes ned til legepladsen.  

MobilePay er kommet for at blive, så der er nu mulighed for at betale medlems gebyr / kontingent 

til legepladsforeningen. Trods dette tiltag er det desværre stadig sparsomt med medlemmer i 

foreningen. Bestyrelsen er bekymret for de manglende indtægter fra kontingenter og sponsorater, 

da det er grundlaget for afholdelse af de årlige driftsudgifter. Dette vil der være fokus på i dette år. 
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4. Regnskab ved kasserer Lars Christian Meyer:  

2017 gav et meget beskedent overskud på lige under 600kr. Trods fornuftige overskud på 

arrangementer, har det desværre vist sig, at indtægten fra medlemmer er faldende, og udgift til 

vedligeholdelse af legepladsen stigende. Der skal fremadrette være flere betalende medlemmer, 

hvis de faste udgifter til vedligehold, forsikringer mm. skal kunne dækkes. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:  

På valg var Yana Volokh, Lars Christian Meyer og Anders Bech. 

Lars Christian Meyer og Anders Bech ønskede ikke genvalg. 

Yana Volokh blev genvalgt og nyvalgt blev Vivian Guldmann og Anders Jespersen. 

Som suppleant blev Kirsten Andersen genvalgt.  

Bestyrelsen takker Anders og Lars Christian for deres mange års tro tjeneste i bestyrelsen og håber 

på, vi fortsat kan trække lidt på deres kræfter.  

 

6. Valg af revisor: Birte Andersson.  

Valg af revisorsuppleant: Linda Christiansen. 

 

7. Indkomne forslag: Ingen 

 

8. Eventuelt:  

Ansøgning om midler skal gøres nu, da mange kasser med midler er ved at være brugt (bl.a. 

kommunens småprojektpulje).  

Græsvolden ved legepladsen bliver ikke slået af kommunen fremadrettet. Bestyrelsen skal derfor 

finde løsning til dette.  

Generelt skal foreningen se på mulighederne for bedre indtjening, da der må forventes flere 

udgifter til den årlige vedligeholdelse af legepladsen.  

Ulrik Andersson opfordrede til at tage kontakt til kommunens fundraiser Sabine Christensen og evt. 

overveje crowd funding som mulighed for at rejse penge. 

Det blev foreslået at foreningens vedtægter gennemgås for bl.a. at fjerne krav om annoncering af 

generalforsamling i ”den lokale presse”, da annoncering er langt mere effektiv via digitale/sociale 

medier som fx facebook. 


