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Referat fra Generalforsamling 03-03-2017 

Trinity hotel og konferencecenter, Fredericia 

 
1.Valg af dirigent: Peter Houkjær 

Valg af referent: Claus Hebo 

2. Formandens beretning: Einar J. Skulason Hansen 

    Formanden bød velkommen til de fremmødte og afgav beretningen for 2016. 

Beretning: Se vedhæftede: Dokument  

Einar har deltaget i S230 for BFLI, fremadrettet bliver Einar medlem af S230 for Nordisk Legepladsinstitut 

 

Einar meddelte, som det fremgår af Dagsorden til generalforsamlingen, at han ikke genopstiller som formand, og at 

Klaus Sørensen heller ikke genopstiller. 

 

Ole Riemer spurgte ind til samarbejdet med BULP, det afførte en diskussion om kontakten med BULP. 

Bjarne Terndrup fortalte om en dialog, han havde haft med medlemmer af BULP. 

Det er nogle fortolkninger, der ikke går i BUPL’s retning, f.eks. tester BULP kurvegynger for fingre og hoved 

halsklemmer. Der er kommet svar fra IP (EU fortolknings udvalg), og det fastslår, at det kritiske punkt er 

at,når kurvegyngen er i ro og dermed < 60 cm, og kurvegyngen skal derfor ikke testes for det. 

Svaret fra IP var i første omgang kun vedr. fingrefælder, men der er siden kommet en statusrapport, der 

anbefaler at der heller ikke skal testes for hals og hovedfælder med samme argumentation som ved 

fingrefælder. Anbefalingen bliver 99,99 % sikkert vedtaget først i maj på et møde i København. 

Dvs. at man forsat tester efter standarden, og afviser dermed BUPL’s fortolkninger. 

 

Den ny bestyrelse arbejder forsat med at styrke kontakten med BULP. 

  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Kasser Allan Linde Larsen (ALL) fremlagde beretning og regnskab. 

Foreningen har en god økonomi, 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Kasser Alan fremlagde budget og kontingent blev fastlagt uændret for 2017. 

  
5. Indkomne forslag, der var ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Einar J. Skulason Hansen ønskede ikke genvalg 

Klaus Sørensen ønskede ikke genvalg 

 

NY bestyrelsen blev valgt som følger: 

Formand Bjarne Terndrup 

Kasser: Allan Linde Larsen 

Niels Peter Jensen 

Claus Hebo 

Peter Houkjær 

 

7. Suppleanter 

    1. Anette Lundum Pedersen 

    2. Poul Adamsen 
 

8. Valg af revisor: Einar J. Skulason Hansen. Der blev ikke valgt en revisor suppleant.  

 

9.  Evt. 

 

Ny standard for Parkour er kommet DS/EN 16899:2016 1.udgave 29-11-2016 

 

Medlemslisten opdateres og udsendes. 

 

www.bfli.dk opdateres 

 

Den ny bestyrelse aftaler at mødes i marts for at konstituerer sig. 31. marts 9.30 hos Dalpin 

 

Afslutning: Formanden takkede for god ro og orden. 

 

 

http://www.bfli.dk/

