
Aalborg Sejlklub 

LEGEPLADSUDVALGET - møde den 06.06.2016 

Deltagere: 

Ole Sørensen- 24475710- ole@germann.dk 
Luc Ghysels- 40513900- luc@lucas-aps.dk 
Morten Brynildsen- 27287148 - rehbry@stofanet.dk
Peter Fly - 23251080 / 98123456 peter@GistrupBryghus.dk 

Afbud: 
Flemming Dunker- 22698157- Flemming.dunker@gmail.com
Michael Nielsen- 22119672- tu1ipanvej4@gmai1.com  

Referat: 

Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt.

Kommunen: 
For at stille kommunen tilfreds skal vi bibeholde enkelte træer på det legeplads-området. Desuden 
er vi nødsaget til at placere hegn bag eksisterende el-tavle. Dette er dog ikke kritisk i forhold til 
vores layout. 

Okønomi i projektet: 
Legeredskaber: 
Indu leverer legeudstyr inkl opsætning omfattende :
Klatretårn- Junglebro – Tårn med rutschebane- Redegynge . Dette svarer til deres standard-
sponsorlegeplads type 2 , dog med den forskel at Junglebroen er ekstra og erstatter faldunderlaget 
som de normalt leverer ( dog kun i sikkerhedsområdet). For at opnå denne sponsorlegeplads til 0 kr. 
skal der tegnes 7 års serviceaftale som tilbudt til 138.000 kr ex moms ( kan afregnes via havnen ex 
moms ).

Svævebanen er af stål og kan udelades af serviceaftalen – købes evt kontant hos Indu – pris 58.000 
kr ex moms inkl montering

Total Anlæg , Opholdsplads, Hegn = 120.000 kr ex moms. (Anlæg 66.000kr ex moms iflg tilbud fra 
lokal anlægsgartner)

 
Udgifter hvor vi skal have søgt sponsorater: 
Svævebane 58.000 kr ex moms

Serviceaftale med Indu. 20.000 kr / år (evt 50 % fra Havnen ?) 

Anlægsarbejde incl faldunderlag: 66.262kr ex moms.

Hegn og Opholdsplads.  Anslået 60.000 kr inkl moms
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Sponsorer: 
Når vi skal søge sponsorater kan det være en parameter at slå på DGI landsstævnet i 2017, 29 juni – 
2 juli. Det kunne være en målsætning at have en ny legeplads klar inden.

Vi skal have udarbejdet et projektgrundlag indeholdende: 
• Formål - ”Bedre miljø for børn”
• Bilag: Illustration fra Indu samt grundtegning fra kommunen
• Tidsplan (færdig legeplads inden 2017, 29 juni – 2 juli)

Vi skal have undersøgt ansøgningsfrist hos folkeoplysningsudvalget. (Til legeredskaber)

Agenda på næste møde: 
• Valg af fonde som skal søges.
• Gennemgang af projektgrundlag til søgning udarbejdet at Ole. Luc spørger Indu om de kan 

udarbejde en skitse med udgangspunkt i eksisterende håndskitse samt grundtegning fra 
kommunen. Ole afventer at modtage illustration fra Indu. 

Næste møde:  Torsdag 25 August Kl 17-19 

Og så skal vi have aftalt et møde senere igen når Luc er tilbage fra sejltur.  Forventeligt i oktober. 


