
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

Mandag den 05. december 2016 kl. 18.30 hos Gudmund og Anna. 

REFERAT 

Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Betty, Hans, Mogens, Gitte, Gudmund og Anna. 

 

1. Underskrive referat fra d. 04.10.2016. 

Alt ok.  

      

2. Opfølgning på afholdte aktiviteter. 

 

Spis sammen og BANKO d. 04.11.2016 

            Til denne aktivitet var der tilmeldt 90 deltagere plus bestyrelsen – altså 100 personer! 

            Aftenen blev en kæmpe succes – startende med et rigtig godt samarbejde i køkkenet 

            dagen igennem. Bestyrelsen er helt kompetent til at få maden lavet og serveret – vi kan  

            godt selv . Selve oprydningen skal måske systematiseres lidt – noget med at stille to 

            vogne klar med en balje til bestik, en spand til slatter og en pose til affald – alle vil jo gerne 

            give en hånd med, så hvorfor ikke gøre det lidt nemmere? 

 

           Besøg hos Fary Lochan d. 14.11.2016. 

     Vi var 21 deltagere, der fik en rigtig flot og kompetent rundvisning på destilleriet med hele 

     to rundvisere. Det blev en vældig interessent aften – dog var forventningsniveauet ikke 

     helt det samme hos alle. 

 

3. Planlægning af kommende aktiviteter. 

 

”Jul i Lindeballe” torsdag d. 22. december 2016. 
Denne aktivitet er under planlægning – invitation er sendt ud. Vi efterlyste et bud på en til at 

læse julehistorie – uden respons. 

 

LOB generalforsamling fredag d. 24. februar 2017. 

      Gudmund havde lavet et forslag til indbydelse til generalforsamlingen. Dette forslag blev  

      gennemgået – og der blev sat ansvar på nogle af aktiviteterne (se bilag). Vi snakkede lidt 

      forplejning mht. smørrebrød, og vi var enige om at prøve at spørge Superbrugsen i Billund 

     (ansvar Gudmund/Anna) – alternativt bageren i Give (ansvar Jytte T). Vi søger en  

     mellemting mellem håndmadder og smørrebrød til en ca. pris på 17.- kr./stk. 

 

4. Andre emner og projekter til drøftelse. 

 

50 års jubilæum i 2017 – LOB: 

- Udkastet fra udvalget er SUPER. Der skal justeres lidt mht. musikkere. 

- Ballonmanden/tryllekunstneren skal spørges.  

- Billeder far skuespillet ”Balder” kunne køre i baggrunden. 
- Mad fra 1967 – priser fra 1967 – Jytte S har kontakt til Surprise. 

- Mogens kan evt. få billeder fra Eigil/Johannes og Tage. 

- Udvalget arbejder hårdt videre. 

- Vi skal lige have sat start tidspunkter på de to dage – af hensyn til programmet 2017. 

 



LOB – program for 2017: 

Vi diskuterede aktiviteten i november. Skal vi prøve at arrangere et foredrag i samarbejde 

med Menighedsrådet?? Betty havde taget et klip med om en Jacob Thybjerg, som skulle 

være interessant. Hun undersøger og aftaler med Menighedsrådet. Besked til 

Gudmund/Anna af hensyn til programmet for 2017. 

 

Medlemslister og salg af medlemskort 2017. 

Gudmund/Anna tilbød at lave programmet færdig, trykke disse sammen med Indbydelsen 

til Generalforsamlingen. Ruter og alle lister vil være klar senest d. 08.01.2017. 

Alle medlemmer skal være besøgt – og alle melder tilbage til Gudmund/Anna senest d. 

05.02.2017 – så alt kan blive ajourført til generalforsamlingen. 

 

 

5.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

 

a. Økonomi.  

LOB beholdning 30.11.2016 – 43.001,89.- kr.  

LFU beholdning 30.11.2016 – 81.865,59.- kr. 

LDS beholdning 03.10.2016 – 196.564.- kr. 

LDK beholdning 23.11.2016 – 1.167,81.- kr. 

Spis sammen og banko gav et overskud på 13.232.- kr. 

 

b. PR og Facebook. 

Gudmund får lagt programmet for 2017 ind på L.dk samt på KultuNaut når det er 

færdigt. 

 

c. Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV). 

Intet nyt. 

 

d. Samarbejdsudvalg. 

Intet nyt. 

 

e. Forsamlingshusudvalg (LFU) 

- Der har været service på opvaskemaskine et par gange – teknikeren beroliger med, at 

maskinen er af super kvalitet og nemt klarer mange år endnu. 

- Kaffemaskinen har fået udskifte måler – glassene. 

- Jytte S har indledt et samarbejde med Susanne Steensgård om rengøringsmidler m.m. 

- Det går godt med udlejningerne – vi mener pris niveauet er OK. 

- Alt service i skabene er talt op – der mangler bl.a kopper og grydelåg. 

- VK er blevet kontaktet flere gange med henblik på den aftalte evaluering før årsskiftet. 

De er mega svære at få kontakt til – vi mangler en ny aftale for 2017. Vi vil fortsat gerne 

køre driften – men IKKE overtage Lindeballe Forsamlingshus. 

 

f. Lindeballe DK. 

Intet nyt. 

 

g. Legeplads og stier. 

De nye stolper er klar – den nye bænk er sat på legepladsen. 

 

h. Bevillingsudvalg (LDS). 



23.000.- kr. er bevilliget til LOB til indkøb af belysning på p-plads.. 

 

  6. Ide’ og huskebank. 
      Se bilag. 

 

  7. Næste møde. 

      Næste møde er hos Jytte og Arne mandag d. 06. februar kl. 18.30. 

 

  8. Evt. 

     Intet nyt.  

 

     

         


