
Aalborg Sejlklub 

LEGEPLADSUDVALGET - møde den 09.02.2016 

Deltagere 

Sofie Sørensen —30277124- sofiegerrnann@grnail.com  
Ole Sørensen- 24475710- ole@germann.dk  
Flemming Dunker- 22698157- Flemming.dunker@gmail.com  
Michael Nielsen- 22119672- tu1ipanvej4(gmai1.com  
Luc Ghysels- 40513900- luc@lucas-aps.dk  

Eftertilmeldt : Morten Brynildsen- 27287148 - rehbry@stofanet.dk  

1 .Mødets formål : at tage initiativ til planlægningen af en ny legeplads i Marina 
Fjordparken. At lave programoplæg til et samarbejde med myndighederne (Aalborg 
Kommune ) og klubben vedr målgrupper, indhold og finansieringsmuligheder, 
sponsorer m.m. 

2. Diskussion og indstillinger vedr emnet Ny Legeplads på havnen: 

Målgrupper: 
o helt unge ( 3-6 'ar), mindre pladser i sammenhæng med opholdspladser( grill ) til 
voksne - småbørnsleg. 
0 unge ( 7-13 'ar), udfordrende legeplads med markante aktivitetstilbud som en del 
af et aktivitetsområde centralt placeret på havnen- pladskrævende funktioner. 
oungdom ( over 13 'ar), opholdsplads til samling /værested / bål o.l. 

Placeringsmuligheder: 
D småbørnspladser : ved klubhuset, ved grillplads ( evt på gummiunderlag/fast 
belægning). Ved aktivitetsområde / fly central legeplads som del af fælles 
opholdsplads, redskaber til småbørnsleg. 
o unge : stor legeplads på centralt område f.e ved udvidelse af nuværende legeplads ( 
alternativt på plænen syd for klubhuset) , sammenkoblet med voksen-opholdsplads 
((tilsynsmulighed for forældre) 
0 ungdom : samleplads ved bålplads på grønt område syd for Jollehusene. 

Indretninger: forslag specificeres på næste møde hvor arealpianer foreligger. 
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3. Myndigheder — godkendelser: 

Kontakt til Aalborg Kommune : grundejer, myndighed ifm evt lokalplankrav 
dispensationer o.l.), medfinansiering ( offentlig legeplads). 
Kontakt umiddelbart efter at program m.m. foreligger 

4.Finansiering : 

Kommunen ( off brugere / anlægsarbejder) , Fonde , Sponsorer ( eks 
legepladsleverandører ), klubben i mindre omfang. 
Der skal regnes med betydelige udgifter til løbende vedligehold idet der er 
sikkerhedskrav som skal opfyldes ( godkendt kontrol) . 

5.Handlingsplan /tidsplan / næste møde : 

Arealplaner — målfast —LG 
Alle — ideer til indretninger, bileder m.m. 
Kontakt leverandør/evt sponsor —Indu Frederikshavn — LG 
Oprettelse Udvalg på hjemmesiden - LG 

Tidsplan : planlægningen regnes med at tage resten af 2016 , evt realisering i 2017. 

Næste møde afholdes den 09 marts kl 1900 i klubhuset. 

Ref LG 
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