Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
Onsdag den 22. marts kl. 18.30 hos Jytte og Leif.
Referat.
Dagsorden.
1.
2.
3.

4.

5.

Underskrive referat fra 2/3.
Referater fra 6/2 og fra konstituering 2/3 underskrevet
Fordeling af sekretær-opgaver.
Referater og invitationer: Jytte S. Praktiske noter fra arrangementer: Betty. Øvrige opgaver i fællesskab.
Kommentarer til afholdte arrangementer:
Generalforsamling 24/2
58 deltagere. Godt smørrebrød. Aftenen forløb fint, dog lige lovlig hurtig sletning af foreslåede
kandidater til bestyrelsen!
Mænd laver mad 10/3
38 deltagere. Udsøgt menu, sovsen bør fremhæves! Godt samarbejde blandt mændene i køkkenet.
Opløftende fællessang, flot akkompagneret af Arne, huspianist. Citat fra en af mændene: Det er
kvinderne vel undt den ene gang om året. Tak!
Planlægning af kommende arrangementer:
Affaldsindsamling osv. lørdag den 1. april
Mødetid for bestyrelsen: kl. 8.15. Afbud fra Jytte og Arne
Indkøb, inkl. engangsservice og øl på tilbud: Betty og Hans
Evt. hente borde og bænke fra forsamlingshuset: Leif og Henrik. De beslutter også, om vi bare kan bruge
bænkesættene på pladsen.
Plan for opgaver på stier og legeplads: Mogens, Gitte, Henrik. Mogens fræser sandkasse på forhånd, om
nødvendigt.
Sække, handsker , tænger og lister over affaldsruter: Jytte S.
Hvert par fra bestyrelsen medbringer tre kander kaffe fra eget køkken, da forsamlingshuset er optaget.
Betty sørger for te.
Husk også river og evt. andre redskaber
Båltaler til St. Hans
Gudmund er foreslået.
Fortsat planlægning af jubilæum i LOB.
Fredag den 19. maj:
Program kl. 16 – 18: Leif holder velkomsttale. Ballonkunstner bestilles til kl. 17.15
Traktement: Kagemand. Traktement til de voksne udtænkes inden næste møde i samarbejde med
Vibeke. Vin, øl og vand.
Indbydelser: udsendes ca. 25. april. Repræsentanter fra samarbejdspartnere etc. indbydes også:
Ældregruppen, Folkedanserne, Squaredanserne, Lokalrådet, Foreningshuset, Menighedsrådet, Åst
Borgerforening, Vejle Kommune
Omtale: Invitationen lægges på facebook, og alle af os, der er aktive der, deler opslaget. VAF og Give Avis
kontaktes for omtale af jubilæet.
Udstilling af fotos/ Slide-show/Filmklip osv. : Mogens arbejder videre med projektet og inddrager Tage,
som har en masse billeder fra de sidste mange år. Jytte S. kontakter G.E.M. for lån af spanske vægge til

-

ophæng af billeder. DVD udgaver af Egnsspillet 1988 og fra Balder 1996 kan evt. bruges i uddrag. Vi
holder generalprøve på slide-show, måske allerede i forbindelse med næste møde.
Opdatering af LOB´s historie på Lindeballe.dk: Borgerforeningens historie er opdateret til ca. 2006. Jytte
S. fører historien up-to-date.

Lørdag den 20. maj:
-

-

-

Festmenu/ Vibeke: Møde med Vibeke 31/3 kl. 10 hos Jytte S. hvor menu à la suppe-steg-is anno 1967
planlægges.
Festtale: Ha s ar ejder videre ed de gode idé o et ostalgisk til age lik, fre ført af ”Nogle af de
i dfødte”. Leif står for at i trodu ere i dslaget, sa t øvrige i dslag. Forsa li ge opfordres til i aftenens
lø at idrage ed ”historier” fra tiden, der gik.
Aftenens forløb: Udover ovennævnte har Bodil Andersen, vores forhenværende købmand, lovet at spille
til fællessang fra Højskolesangbogen. Karina Høgsfeldt kontaktes for endelig aftale om at synge populære
sange fra perioden. Henrik kan stille anlæg med mikrofon og højtalere til rådighed.
Andet, evt. flere gode idéer

Planlægning for begge dage omkring borddækning, pynt, flagallé, osv:
-

Mere detaljeret planlægning på næste møde.

Budget for jubilæet:
-

Jubilæumsgave på 3000 kr. fra Vejle Kommune udbetales ca. 1. maj. Deltagelse lørdag aften bliver til
kostpris, fastsættes når vi kender prisen fra Vibeke. Ballonmand koster 1100 kr.

6. Nyt/opfølgning fra diverse udvalg:
-

-

-

-

-

Økonomi
Generalforsamlingsudgifter 4000 kr. + øl og vin
PR
Give Avis vil gerne bringe omtale og billeder fra arrangementer, som vi sender til dem. Mogens sender
illeder til Jytte S., so laver e lille tekst o ”Mæ d laver ad” og se der til Ji Hoff.
Lokalråd Vejle Vesteregn
Helle er nu ny sekretær i Lokalråd Vejle Vesteregn. Hun lægger referater på lindeballe.dk ,hvor vi kan
læse om de tiltag, der er gang i. Bl.a. har lokalrådet tilbudt lindeballe.dk et årligt tilskud på 2000 kr. mod
at man så frit kan lægge al info fra lokalrådet på hjemmesiden. Herluf Tang er kasserer ,efter at Jens Uth
er blevet formand.
Samarbejdsudvalg
Snarligt møde om kandidater til årets pokal fra R.L.I.F.
Forsamlingshusudvalg
Vejle Kommune har givet tilsagn om 80000 kr. i tilskud til nyt gulv i store sal i L.F. Der er foretaget
tagrensning for mos og alger på huset, skal måske gentages om 3 – 4 måneder.
Lindeballe.dk
Planlagt møde aflyst p.g.a. afbud. Mogens er briefet om forretningsgangen i udvalget af Gudmund.
Input fra LOB til hjemmesiden: Forside med skiftende billeder fra egnen. Nye opslag under Gallerier.
Legeplads og stier

Nye markeringspæle sættes op i forbindelse med rengøringsdag 1. april. Nyt bænkesæt står foreløbigt på
legepladsen.
Bevillingsudvalg (LDS)
Ansøgning fra Langelund-Karlskov spejderne om tilskud til Landslejr 2017 behandles snarest.
7. Idé og huskebank.
Forslag om foredrag i forsamlingshuset en gang i efteråret i samarbejde med Give Egnens Museum,
forskningsprojekt om indkøbsvaner i 50´erne, med baggrund i gamle kontrabøger fra Lindeballe Brugs.
8. Evt. nye tilflyttere, velkomst og opdatering af medlemslister.
Mogens og Gitte besøger tre nye adresser med tilflyttere på deres rute og giver besked om mailadresser osv.
til Jytte S. for opdatering af medlemsruter og mailadresseliste.
9. Næste møde.
Mandag 24. april kl. 18.30 hos Betty og Hans. Evt. først i L.F. til foreløbig generalprøve på slide-show.
10. Evt.
Løse bordplader fra forsamlingshuset ligger nu på Lindeballegård. Vi foreslår, at interesserede kan afhente
dem gratis efter først-til-mølle princippet. Mogens lægger et opslag på lindeballe.dk og på facebook.
Invitation fra lokalsamfundet Idom-Raasted og Odin teatret fra Holstebro om deltagelse i Landsbyseminar
lørdag 29. april. Nogle af os overvejer at deltage.

