Bestyrelsesmøde Lindeballe og Omegns Borgerforening
Mandag 4. september kl. 18.30 hos Helle og Henrik.
Referat.
1. Underskrive referat fra 7. juni
Kommentar til punkt 4 under lokalråd: Lindeballe.dk modtager 2000 kr. årligt
fra lokalrådet.
2. Kommentarer til
- St. Hans-aften
Ros fra deltagere, fint vejr, god båltale, god mad, kul skal fyres op i god tid.
76 deltagere.
- Gulvafslutning 10. august
God afslutning på projekt gulv, alle ”gulvfolk” + e del af estyrelse
deltog, i alt 28 personer
- Havebesøg hos Lundhus 22. august
Meget flot og velholdt have, stor tak til værterne Lundhus, omkring 50
deltagere. Til næste år har Ragna og Niels tilbudt at åbne deres have,
måske med deltagelse af Bo Levesen, så der også er mulighed for en lille
guidet skovtur
3. Planlægning af kommende arrangementer
- Naturens dag 10. september ( Vi skal ikke gøre noget! )
- Høstfest 23. september
Vibeke giver tilbud på menu med forretten serveret, hovedret og dessert
tag-selv.
Pris for deltagelse 250 kr.
Natmad bliver hotdogs: Jytte T. køber ind
Øl og vand indkøb: Hans
Pynt til bordene: Betty spørger Anna
Havreneg høstes af Leif
Barskilte : Helle
Jytte S. sørger for lys og servietter og checker op på musik
Invitation sendes ud i denne uge, tilmeldingsfrist til 17/9.
Vi mødes til borddækning fredag aften kl. 19.

Rengøring af huset efter høstfest: torsdag d. 28. sept. Kl. 9.
- Fil afte
ed klip fra diverse DVD’er. Reparatio af projektor?
Eftersyn af projektor er i proces. Vi overvejer en dato i november, en
torsdag eller fredag aften. Salg af øl/vin. Vi giver kaffe og kage. Gratis
entré.
- Indledende snak om bankospil og gevinster 27. oktober
I år vil vi være mere selektive og overvejende lokale, når vi skal ud og bede
o spo sorgaver, ”sjove” gevi ster er et hit, Gitte u dersøger ” iddag for
to” på diverse restauranter. Vi kan evt. overveje at droppe side-gevinster.
Vi planlægger videre på næste møde.
4. Opfølgning og nyt fra udvalg
- Økonomi, herunder evt. indkøb af regnskabsprogram.
Jubilæet i maj kostede os 6763 kr. når pengegaverne på 6100 kr. regnes
med på indtægtssiden. Ballonmandens honorar har han vist glemt!
Overskud St. Hans: 7310 kr.
Gulvafslutning beløb sig til en udgift på 3959 kr. for gratis mad og drikke til
deltagerne.
Der er stor enighed om, at vi bør købe regnskabsprogram for at lette livet
for kassereren, især efter at drift af forsamlingshus er kommet med. Leif
undersøger muligheder og kommer med forslag til næste møde. Priser på
ca. 150 kr./måned
- PR
Moge s ”fodrer” fortsat fa e ook og Jytte S eder Børge o tale
arrangementer i VAF.
- Lokalråd
Der er indsendt høringssvar ang. ny motorvej fra lokalrådet.
Rådet vil gerne have repræsentanter fra borgerforeningen til at deltage i
forskønnelsesprojekt i Lindeballe. Mogens og Leif har meldt sig. Det drejer
sig primært om plantning af lindetræer.
- Samarbejdsudvalg, forslag fra menighedsrådet om fortsat samarbejde
o kri g ”Nature s dag” i de ko
e de år.
Det kunne være en god idé, vi vender tilbage til det, når vi laver program
for 2018.
- Forsamlingshusudvalg

5.

6.
7.
8.

Møde i LFU mandag d. 11/9 kl. 17, hvor også bestyrelsen er velkommen.
Nyt gulv er flot, men det er lidt problematisk med mærker efter stole og
sorte skomærker. Samlet pris for gulv + diverse andre omkostninger:
140.140 kr. eks. Moms. Lan-party-deltagere bør anmodes om selv at
medbringe underlag til kontorstolene, Leif hører Gudmund, om det er
muligt allerede ved den kommende week-ends party.
- Lindeballe.dk
Ikke nyt siden sidst, Mogens sender for fremtiden også billeder fra
facebook til Freddy, så de også kan ses på lindeballe.dk
- Legeplads og stier
Arne rykker Bo Levesen for pæle og mærker til stierne. Sandkassen på
legepladsen trænger til lugning!
- Bevillingsudvalg
Intet nyt.
Nye tilflyttere/Opdatering af medlems- og adresseliste.
Gitte indhenter mailadresse fra Skovlyst. Jytte S fra nye tilflyttere på
Baldersvej.
Evt. yt fra ”Ju ilæu sgave-udvalg” Gitte, Moge s, Helle, He rik
Udvalget vil udsætte forslag til efter maling af salen til næste år. God idé.
Næste møde
Onsdag d. 4. oktober kl. 18.30 hos Jytte og Arne
Evt.
Betty har fået tilbud om musik til høstfesten i 2018 fra Ole-Peter Jørgensen
med flere. Betty spørger ham, om de kan spille d. 29/9 til næste år.

