Referat af møde den 17.10.16 i Legepladsudvalg
Tilstede:

Thomas Hellerup, Arne Juel Larsen, Majbrit Nørgaard, Nikolaj Krogh og Susanne
Agger.

Gennemgang af tilbud:
Arne gennemgik endelig tilbud fra de to firmaer, som er med i sidste runde. Begge
tilbud er givet på sammenligneligt grundlag med få bemærkninger, som er anført
herunder efter beløb.
COPLA :

263 938 kr.
Der indgår 20 liter Gori til behandling af bålhytte, som vi selv skal
påsmøre.

NOEL:

264 032 kr.
Der mangler 2 V-stylter (7000 kr) samt udgravning til de lovpligtige 30
cm under alle legeredskaber

I tilbuddene indgår
-

Klatrestativ, som hænger sammen med legetårn incl. rutchebane
Tarzanbane med stubbe, balancebom, V-stylter og rutchebane integreret i
bakken
Stor gyngestativ med redegynge, dækgynge samt pladegynge
Vippe
Bålhytte med 2 læsider
3x bord/bænkesæt
Udgravning til de lovpligtige 30 cm
Alt papirarbejde

Udvalget har mandat fra Borgerforeningens bestyrelse besluttet på møde den
13.10.16 til at tage endelig beslutning. Et enigt udvalg har besluttet at COPLA får
entreprisen.
Arne henvender sig til de to tilbudsgivere med henblik på at formidle resultat. Den
endelig tegning af det færdige tilbud fra COPLA fremsendes til udvalget.
Tidsplan:
Arne træffer aftale med COPLA vedr. tidsplan og vil sende info rundt til udvalget
derefter.

Faldunderlag/adgangsforhold:
Der er indhentet tilbud på materialer, som ligger indenfor vores økonomiske ramme.
Arne, Thomas og Nicolaj arbejder videre med at lave aftaler. Herunder justering af
skrænten.
Der skal være fiberdug og faldsand under alle legeredskaber. Der bliver stenmel i og
omkring bålhytten. Der lægges barkflis i området ved birketræerne. Faldunderlag
skal lægges ud straks efter, at legeredskaber er monteret og COPLA vil være tilstede
og hjælpe til. Det vurderes, at dette arbejde kan udføres med 2-3 minimaskiner og 34 mand med skovl.
Etablering af adgangsforhold:
Det er besluttet, at der lægges fiberdug, stabilt grus og stenmel. Det vil afgrænse
hele siden langs fodboldbanen. Der tages endelig stilling til, hvordan vi går videre
med det efter jul. I den forbindelse tages også beslutning om
beplantning/græssåning på skrænten. Det forventes at blive udført i foråret.
Planlagte adgangsforhold vil også sikre, at alle borgere incl gangbesværede vil kunne
komme til området
Arbejdsopgaver til foråret
Etablering af adgangsforhold
Flis lægges ud
Maling af bålhytten
Etablering af bålplads
Færdiggøre skrænten
Forsikring
Susanne kontakter Poul Erik med henblik på at han indhenter konkrete tilbud
Vedr midlerne
Arne har ansvar for, at sende bilag til kommunen med henblik på at få de 90.000 +
moms, som udgjorde bevilling fra 2014 og som skal anvendes inden udgang 2016. De
midler vi har fået bevilget i 2. runde er overført til Borgerforeningens nem-konto. De
skal anvendes inden udgang af 2017.
Der indkaldes til møde ved behov
Referent: Susanne Agger

