
Bestyrelsesmøde Lindeballe og Omegns Borgerforening. 

Mandag d. 24. april kl. 18.30 hos Betty og Hans. 

Dagsorden. 

1. Underskrive referat fra 22. marts. 

- Evt. fra sidst: Betty, Ha s, Leif og Jytte deltager i ”La dsby ødet 8  grader” i Ido -

Råsted d. 29. april og håber at få ny inspiration til tiltag i vort eget lokalområde. 

2. Kommentarer til afholdte arrangementer: 

- Forårsrengøring 1. april: 43 deltagere i flot vejr, fin indsats på stier, legeplads og vejene. 

Mogens får nye pileskilte fra Bo Levesen til de nye pæle på stierne. Kommentar fra 

Grø t Foru : ”Aldrig har så a ge sa let så lidt”, positivt, hvis der er i dre affald, 
her var der nu en del. Nye tænger skaffes inden næste år.  

3.  Drøftelse af anmodning fra Lindeballe.dk: Indtægter og udgifter i forbindelse med Lan-

parties bogføres på kontoen for Lindeballe.dk 

- Det er vedtaget, at fra og med 2017 går alle indtægter og udgifter vedr. Lan-party til 

Lindeballe.dk. Der afholdes dog max to arrangementer pr. år. Ved lan-party nr. 2, 

tilfalder huslejen L.F. men øvrige indtægter går til Lindeballe.dk  

4. Nye tilflyttere/ opdatering af medlemslister og mailadresse-liste. 

- Gitte og Mogens melder tilbage, når de nye folk er at træffe. 

5. Evt. kort nyt fra udvalg. 

- Fra LDS :100.000 kr. er bevilget fra LDS til LOB til nyt gulv. 80.000 kr. kan udbetales 

straks, resten efter regning. 

- Fra LFU :Der arbejdes på løsøre-forsikring på inventar i huset. Mere nyt på næste 

møde. Driftsaftale underskrives og sendes til V.K.  

- Fra Lindeballe.dk: Det er vores egen opgave at opdatere. Billeder til galleriet, hvor der 

ikke er sket nyt siden 2015, sendes til web-master freddyfrandsen@hotmail.com  

Fornyelse af forside med slide-show med motiver fra egnen foreslås. 

6. Fortsat planlægning af jubilæet 19. – 20. maj. 

- Se vedhæftet opdateret huske- og aftale-liste 

7. Næste møde. 

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

8. Evt. 
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