
 

 

Mødereferat 

 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

Dato: 24-9-2019. 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

Deltagernavne: Thomas, Torben, Lizzi, Jannie, Jens-Erik., Berit. 
 
 

Dagsorden:           1)    Godkendelse af dagsorden. 
                              2+3)   Valg af dirigent & referent. 
                              4)   a. Status vedrørende legeplads projekt (Thomas). 
                                    b. Bestyrelsen skal beslutte om projektet skal sættes i gang, ud 
                                        fra det sidste tilbud eller om der er noget der skal rettes til. 
                                    c. Bestyrelsen skal tage stilling til farver på legepladsen. 
                              5)   Affaldssortering. 
                              6)   Eventuelt. 
 
Referat: 
 

1) Godkendt.   
2+3) Torben dirigent, Berit referent. 
4)   a. Thomas har modtaget (videresendt til bestyrelsen) mail med revideret tilbud fra 
Hags legepladser.  
I det reviderede tilbud er der udover de 90m2 gummibelægning under den store 
legeplads, nu medregnet cr.90m2 under gyngerne, samt 100m2 ekstra hvis vi skal 
have det sidste stykke sandkasse med.  
Berit spøger ind til gummibelægningen. Hvorfor 100m2 ekstra gummibelægning, 
udover de 90m2 under den store stållegeplads og de 90 m2 under gyngerne. 100m2 
ekstra for at fylde den sidste del af sandkassen lyder af rigtig meget.  
Thomas sender mail til Hags for svar. 
I Hags bud på placering sættes to af legeredskaberne ned på græsset ved 
småbørnslegepladsen. Bestyrelsen vil gerne have dem rykket lidt i forhold til placering 
på Hags medsendte tegning. 



 

 

     b.  Bestyrelsen kan ikke sætte projektet i gang, før tilbuddet er rettet til, da det 
reviderede tilbud er kommet over vores budget. Thomas sender mail til Driftschef 
Asger fra Nygårds plads.  
    c.  Bestyrelsen afventer farvekort før der vælges farver til gummibelægningen. 
 
Bestyrelsen har en telefonsamtale med direktør Michael Pehrson fra Hags,  
Michael vil prøve at skære gummibelægningen ned, så økonomien kommer lidt ned. 
Bestyrelsen kunne overveje at tage et eller to legeredskaber ud, hvilket også vil 
nedsætte økonomien. Michael vil regne på det og vende tilbage til Thomas (Thomas 
videresender til bestyrelsen). Bestyrelsen skal have vendt projektet med driftschef 
Asger fra vores regionskontor. Det er Asger der forhandler økonomien med Hags. 
Emnet tages op igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 1/10. 
 
5)  Mail fra Pernille Kjærsgaard, Orbicon med tilbuddet fra Zenzo på 2-krogs system 
leveret fra Tyskland.  Prisen er 1.144.125 kr. inkl. Moms. Bestyrelsen har en del 
spørgsmål ang. økonomien, som hvad en station vil koste med alt?  Hvad er den 
samlede økonomi for afd. 605?  
Bestyrelsen ringer til Pernille for at få afklaret hele økonomien for projektet. Pernille 
henviser til Byggechef Jesper fra vores regionskontor. Jesper deltager til vores 
ordinære bestyrelsesmøde den 1/10, hvor sagen tages op igen.  
6) Intet til punktet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                               

 
 
 

 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
                               
 
 



 

 

 
 


