Referat
For generalforsamling for foreningen ’Juelsminde Naturlegeparks Venner’,
den 26. Februar 2020, kl. 19:00 på Hotel Juelsminde Strand.

Før generalforsamlingen var der introduktioner og præsentationer, der efter formanden, Glenn Jakobsens
velkomst, blev foretaget af:
Mia Nini Nielsen, på vegne af Juelsminde Paddle Tennis, der præsenterede sit Paddle Projekt.
Projektet var forud for generalforsamlingen blevet præsenteret for bestyrelsen, der udtalte støtte til
Projektet, idet man tilbød at afsætte plads til to Paddle baner, til etablering i forbindelse med og i
Naturlegeparken, såfremt der kan skaffes separat støtte dertil.
Jim Bundgaard Jeppesen, Projektleder, MaxPlay ApS, fortalte dernæst om Naturlegeparkens projektering,
dens indhold, som leveret af MaxPlay samt planen for dens etablering, og samarbejdet med Eventyrleg
omkring levering af klatre tårne og lege færgen Julle.
Indholdet af præsentationerne er ikke en del af generalforsamlings referatet, men kan ses i flere detaljer
her: https://vafo.dk/artikel/juelsminde-naturlegepark-blev-vist-frem-se-video-og-f%C3%A5-overblikket-isyv-punkter, og her: https://vafo.dk/artikel/afsl%C3%B8ring-af-legepark-b%C3%B8d-p%C3%A5overraskelse-baner-til-s%C3%A6rlig-ketsjersport-er-t%C3%A6nkt-ind.
Generalforsamlingens punkter ses nedenfor under overskrifter med fed skrift.
Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand, Glenn Jakobsen bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Advokat Max L.
Jepsen, som dirigent. Ingen opponerede, Max accepterede, blev valgt, og overtog derefter ordet

Valg af stemmetællere
Max konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og udskød valg af stemmetællere til senere, hvis
afstemning blev nødvendig. Det blev det ikke. Max overlod ordet til Formanden, Glenn.

Formandens beretning ved Glenn
’Efter den stiftende generalforsamling gik vi straks i gang med at få planlagt et møde med den daværende
leverandør. Vi havde et håb dengang, om at vi kunne åbne sommeren 2019. Men vi blev relativt hurtigt klar
over, at ansøgningsprocessen og ansøgningsfristerne på de forskellige fonde vi har søgt, tog meget længere
tid at behandle, eller ansøgningsfristen simpelthen lå for sent.
Derudover fik vi afslag fra nogle store fonde. Parallelt med alle ansøgningerne, fortsatte vi dialogen med
vores daværende leverandør, Legepladsspecialisten, vi har haft mange møder med dem, både i Juelsminde
og i København.
Men de præsterede ikke, overholdt ikke de aftaler vi lavede, og kom hele tiden med undskyldninger for,
hvorfor de ikke havde overholdt aftalerne.
En alternativ leverandør MaxPlay kontaktede mig af egen drift, jeg vil tro det var i december, og i første
omgang afviste jeg dem.
Da vi i bestyrelsen konstaterede at vi kunne blive ved med at give vores daværende leverandør nye
chancer, uden at det førte til reel fremgang, kontaktede vi MaxPlay. Vi lavede en aftale med MaxPlay i
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januar, og hele bestyrelsen har nu ro i maven til, at MaxPlay kan løfte opgaven. MaxPlay har nu
hovedentreprisen, projektstyringen, og kordinerer desuden leverancer fra Eventyrleg og lokale entrepriser.
Torsdag i sidste uge tog vores lokale entreprenør første spadestik, og begyndte at lave bundopbygningen
for parkeringspladsen.
Tingene går som de skal, og vi satser, hvis alle vejrguder og Kommunen vil, og vi ikke finder sjove ting når vi
graver, på en åbning søndag den 24. maj 2020.’
Glenn opfordrede alle tilstedeværende til at melde sig frivilligt til at yde en indsats for Naturlegeparkens
fremtidige drift, ved at skrive sig på en fremlagt liste. 18 af de ca. 55-60 mødte personer (30%) imødekom
opfordringen og skrev sig på listen *) - se under referatet.

Fremlæggelse af foreningens regnskab, v/Palle Hansen:
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Regnskabet mødte ingen opposition, og blev godkendt.
Efter Palles fremlæggelse af regnskabet, fortsatte Glenn med ordene: ’Hvad koster Juelsminde
Naturlegepark så?’, og fremlagde budgettet for etablering, drift og status over donationer.

Budgettet blev efterfølgende godkendt.
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Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Sekretær, Jan Nymand og en Suppleant var på valg.
Bestyrelsen foreslog Mia Nini Nielsen som Suppleant, Hun accepterede, og blev valgt
Jan Nymand accepterede genvalg og blev valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig ved et senere bestyrelsesmøde.

Valg af revisor og revisor suppleant,
De nuværende ditto (BDO) blev foreslået, og valgt.

Eventuelt
Ingen spørgsmål rejst. Spontane positive tilkendegivelser fra de fremmødte.
Dirigenten erklærende generalforsamlingen for afsluttet, og overgav ordet til formanden.
Formanden takkede for det store fremmøde, de positive tilkendegivelser, og afsluttede dernæst
generalforsamlingen.
Referatet offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse på foreningens hjemmeside:
http://juelsmindenaturlegepark.dk

Referent,
Jan Nymand, Sekretær.
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