
Bestyrelsesmøde Lindeballe og Omegns Borgerforening 

Onsdag 7. juni kl. 18.30 hos Gitte og Mogens. 

Referat. 

1.  Underskrive referat fra 24. april. 

2.  Kommentarer til jubilæet 

-  Fredag 19. maj 

Mange positive tilbagemeldinger. Ca. 140 fremmødte, deriblandt mange 

børn, som blev godt underholdt af ballonmand. Tapas-menu perfekt. Stor 

interesse og spørgelyst omkring fotoudstilling. 

- Lørdag 20. maj 

Meget fi  u derhold i g ed ”Historier fra Li deballe”, fre ført af Frida, 
Christa, Gretha og Kjeld. Menuen fik blandet modtagelse, ikke ”so  vor 

or lavede de ”. Ellers generel tilfredshed. 

- Nedtagning af udstilling 

Fotos sættes i mapper mandag d. 12. juni efter møder i 

forsamlingshusudvalget og Lindeballe.dk, som starter kl. 17. Det bliver nok 

ved 18-tiden. Mogens sørger for mapper, Jytte T. for plastlommer. 

- Pengegaver, hvad anvendes de til? 

Pe gegaver e på 3  kr. + 3  kr. fra V.K. øre ærkes til ”et sy ligt 
i de fra jubilæet”. Udvalg overvejer til hvad og ko er ed deres bud. 

Udvalg: Helle og Henrik, Gitte og Mogens. 

- Økonomi 

De sidste regninger mangler stadig, men det anslås, at hele jubilæet har 

kostet omkring 11000 kr. 

3.  Planlægning af kommende arrangementer 

-  St. Hans 

Se vedhæftet huskeliste 

- Havebesøg hos Lundhus 22. august 

Mogens kører bænke til Lundhus. Leif sørger for vingave. 

4.  Opfølgning/nyt fra udvalg 

-  Økonomi ( under punkt 2 ) 

- PR  



Ok dækning af jubilæet 

- Lokalråd 

Mange ting i gang. Lindeballe.dk modtager nu 1600 kr. årligt fra lokalrådet, 

som vil satse mere på at bruge hjemmesiden som talerør udadtil. Karlskov 

Forsamlingshus nedrives forhåbentligt, når kommunen får udgifterne på 

budgettet til efteråret. Planer om plantning af lindetræer i Lindeballe i 

samarbejde med Grønt Forum, V.K. Affaldsindsamling i Karlskov-området 

organiseres fra næste år af Foreningshuset. Samarbejde indledt med 

lokalrådene i Gadbjerg, Vandel og Randbøldal omkring linjeføring af 

jernbane og motorvej. Fokus på nybyggeri og erhvervsudvikling i vores 

område via påvirkning på kommuneplan. Se i øvrigt referater fra møderne 

på Lindeballe.dk 

- Samarbejdsudvalg 

Borgerforeningen er med-i dbyder til ”Nature s dag” d. . septe ber kl. 
13.30 sammen med Menighedsrådet, Spejderne og Grønbjerg-Langelund 

Borgerforening. Arrangementet foregår omkring Omme Å og 

præstegårdsskoven. Thyra Vindbjerg finder naturvejleder og V.K. 

annoncerer. Vi kan evt. byde ind næste år og få fokus på stierne omkring 

Lindeballe. 

- Forsamlingshusudvalg 

Gulv i store sal, arbejdet starter fra d. 19. juni. Møde i udvalget mandag d. 

12. juni kl. 17. Tilskud på 80.000 kr. fra V.K. er udbetalt.  

- Lindeballe.dk 

Slide-show fra jubilæet kan evt. lægges på hjemmesiden 

- Legeplads og stier 

De sidste pæle med nye pilemærker sættes snarligt op 

- Bevillingsudvalg ( Intet nyt ) 

5.  Huske- og idé-bank 

Se vedhæftet liste med de sidste nye idéer 

6. Nye tilflyttere/opdatering af medlems- og adresseliste 

Mail-adresser osv. fra Skovlyst og Åstvej sendes til opdatering 

7. Næste møde 

Mandag d. 4. september kl. 18.30 hos Helle og Henrik. 

8. Evt. 


