
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 08. marts 2016 kl. 18.30 hos Jytte og Leif. 

REFERAT 

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

1. Underskrive referat fra d. 10.02.2016. 
Alt ok. Velkommen til Gitte og Mogens. 
      

2.   Konstituering af ny bestyrelse og valg til div. Udvalg. 

            Se ”Funktionsbeskrivelse”.(Bilag) 
 
3. Opfølgning på arrangementer siden sidst. 

 

Generalforsamling d. 25.02.2016. 

Vi var 48 deltagere, der havde en rigtig god aften med en MEGA positiv stemning. Mange 
bød ind på frivilligt hjælp til bl.a. LFU – dejligt. Der blev brugt 3.631.- kr. af kassen på denne 
aften. Vi besluttede at prøve på at finde anden leverandør af smørrebrød – evt. Surprise – 
til næste års generalforsamling. 
 
”Lindeballe mænd laver mad” d. 04.03.2016. 

Alle ca. 30 deltagere havde en helt forrygende aften. Stemningen var i top fra starten. Der 
blev serveret en super dejlig fiskesuppe til forret, lækker skotsk højlands bovsteg med 
masser af tilbehør til hoved ret – og til dessert en rigtig forfriskende appelsin trifli – alt 
serveret med masser af fantastisk god vin – jo der manglede IKKE noget. Arrangementet 
blev holdt for 4. år i træk – men tåler absolut en gentagelse. 

 

4. Planlægning af ”Forårsrengøring” d. 17. april kl. 09.00-11.30. 

 

Denne søndag er LF optaget af konfirmation – derfor må vi lige afvente vejrudsigten med 
hensyn til evt. telt og morgenkaffe. Vi beslutter en uge før. 
 - Alle i bestyrelsen medbringer kaffe/te. 
 - Rundstykker, smør ost, marmelade osv. indkøbes af Anna. 
 - Legepladsen skal rengøres og opdateres 
 - Der skal ryddes op på stier, grene klippes, træer beskæres m.m. 
 - Vejene i og omkring Lindeballe skal rengøres for alt affald. 
 - Tænger til dette findes i kælder. Gudmund checker beholdning inden da! 
  
Konfirmation d. 24. april 2016. 

 

Gudmund, Betty og Hans sørger for blå markeringer til opsætning af flag senest en uge før. 
Flagene sættes op kl. 08.00 – Betty, Hans, Jytte S, Mogens og Leif sørger for dette. 
Nedtagningen sker kl. 18.00 af alle dem, der kan deltage. 
  

5.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

 

a. Økonomi.  



- Jytte S har sendt separat regnskab over Lindeballe Forsamlingshus til Vejle Kommune.  
- Vi har 100.- kr. i kassen . Og 73.938.- kr. på kontoen d.d. 

           - LAN party indtægter sættes ind på den nye LF- konto. 
- Alle leje-indtægter fra 01. januar skal flyttes over på den nye LF-konto. 
- Vi afventer lige regninger fra Vejle Kommune for 1. kvartal for at se, om der skal flyttes 
  penge fra LOB til LF-konto. 
- LF regnskab skal ikke være momsregistreret. 
- LOB skal fortsat være moms registreret. 
- Codan har sendt en del til forkert adresse/navn – dette er nu ændret så Jytte T er 
   modtager. 

 
b. Lindeballe Forsamlingshus. 

Jytte S har fået mail fra VK om de kulturelle arrangementer, der giver os ret til at få de 
12.000.- kr. i tilskud. Der skal meldes tilbage senest d. 09.05 2016. Dette tages op på 
første møde i LFU – og de 12.000.- kr. regnskabsføres på LF konto.  
 

c. Lindeballe.DK/PR. 

Vi skal have Børge Larsen til at omtale LAN-partyet i VAF – måske kunne det give os 
flere af slagsen. Slægtsforsking er udskudt til efteråret. 
 

d. LDS – intet nyt. 

 

e. Legeplads og stier. 

Der er blevet ryddet ned langs regnet på Kirkestien ved indregningen til Hanne 
Søndergårds juletræer – rigtig fint. 
 

f. Lokalrådet. 

- Det er stadig muligt at søge om EPO-midler op til 20.000.- kr. ”Musik i det grønne” i 
Karlskov d. 18.06.2016 har søgt om midler – lokale musik bands skal spille. 

- ”Ung landsbydrift” – Lokalrådet indkalder lokale foreninger til møde d. 11.04.2016 i 
LF.  Olav Hansen er bannerfører for projektet – LOB’s rolle er at give opbakning til 
projektet. 

-  ”Grønne hold” fra VK har bevilliget 13.000.- kr. til plæneklipper og buskrydder til LF – 
nu mangler Foreningshuset også plæneklipper – de må så hurtigst muligt få ansøgt 
om de resterende 7.000.- kr.. 

 
  6. Ide’ og huskebank. 
      Blev ajourført med nye emner – se medsendte bilag. Gudmund checker muligheder for at 
      sende kampe på storskærm med Billeskou. 
 
7. Næste møde. 

    Næste møde er hos Jytte og Arne d. 04.05.2016 kl. 18.30. 
 

8. Evt. 

      

a. Leif rykker Nordea for svar om tilskud til storskærm. 
b. For-sikring har været sprunget i LF – vi skal have en installatør til at checke kredsløbene 

– Leif. 



c. Nyt gasfyr kører med en fremløbstemparatur på 35 grader – dette MÅ da betyde 
besparelser på varmeregnskabet. 

d. Vi løb tør for gas til ”Mænd laver mad”. Vi besluttede at købe 2 gasflasker hos Leif’s gas 
- leverandør i Brande. Regningen sendes til VK, som renser for moms. LFU skal i 
fremtiden melde tilbage om tomme gasflasker. 

          
 


