
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 01. december 2015 kl. 18.30 hos Gudmund og Anna. 

REFERAT 

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

Fraværende: Karl. 

  

1. Underskrive referat fra d. 15.11.2015. 

- Karl forsøger stadig at kontakte Real Dania mht tilskud til bevarelse af kommunale 

   bygninger. 

- "Kirkestien" bliver beskåret for grene/buske af Hans og Leif når bladene er faldet af. 

- Jytte S har fået adgang til LOB's konto i banken. 

- Hans og Gudmund sørger for at udbedre forskellige mangler (se ref. d. 14.10.16). 

      

2.  Evaluering af arrangementer siden sidst. 

 

     Foredrag med Karl Erik Lundgaard d. 17.11.2015. 

     Flere deltagere har fortalt, at det var et indlæg, hvor vi lige fik et par gode råd med på vejen 

     gennem livet. Der var ialt 40 personer incl. bestyrelsen - og vi havde et lille overskud på  

    137.- kr. 

 

3.  Programmet for 2016. 

 

    Vi arbejdede videre med programmet - og det er nu helt på plads. Er den ændrede 

    dato for syng sammen og dans med folkedanserne rigtig?? - Se bilag. 

 

4.  Lindeballe Forsamlingshusudvalg (LFU). 

 

     Jytte S, Gudmund og Anna har lavet et udkast til forretningsorden for dette udvalg, som 

     primært skal tage sig af det ekstra arbejde, der er blevet pålagt LOB i forbindelse med  

     aftalen med VK for 2016. 

     Vi havde en snak, om:  

 LFU skal have et særskilt SE nummer? 

     Om LFU skal være momsregistreret? 

     Om LOB fortsat skal være moms registreret - hvis ikke skal vi tilbagebetale ca.  

                16.000.- kr. fra køkkenprojektet. Aftalen kan tidligst opsiges pr. 01.04.2016? 

     Skal LFU have en start kapital - og i givet fald hvor stor - 10-20.000.- kr.? 

     Skal der være en eller to kasser? 

 

     Aftalt blev: Nyt SE nummer er ikke nødvendigt, LFU skal ikke moms registreres,  

     startkapital aftales senere, der skal kun være en kasse, som kassereren i LOB har ansvaret  

     for - og LOB skal være ejere af LFU. 

     Vi overvejer fordele og ulemper ved fortsat momsregistrering i LOB til næste møde. 

 

5.  Generalforsamling i 2016. 

 

     Vi fik en snak om dagsordenen og fik den tilrettet, så den passer til hvordan 2015 er forløbet  



      for LOB. På valg er 3 par - nemlig Jytte og Leif, Betty og Hans og Birgit og Karl.  

      Vi krydser fingre for, at vi må beholde alle tre par.    

 

  6. Salg af medlemskort 2016. 

 

      Gudmund og Anna vil få trykket programmer, Forretningsorden for LFU og Dagsorden. 

      Ruter og alle lister vil være klar senest d. 09.01.2016. 

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

      07.02.2016 - så alt kan blive ajourført inden generalforsamlingen. 

 

7. Forsamlingshuset. 

 

    - Square-danserne stillede alligevel med 6 mand til hovedrengøring i LF d. 21.11.2015! 

    - VK har bedt om en tidsplan for opsætning af det nye gasfyr - Leif kontakter Rahbæk. 

       Vi har fået tilsagn om at få udskiftet kælderdør, hoveddør, vindue mod syd og repareret  

       overdækningen over indgangspartiet. Jytte/Leif laver aftale med lokal tømrer - Asbjørn. 

       Anna får at vide hvornår han kommer og kigger - hun vil alliere sig med Bo Hasselstrøm - 

       så alt er i bedste hænder. El-vand-varmer kan evt. vente lidt - Hans snakker med Frede. 

    - PR for LF - udsat - venter på Karls oplæg. 

    - Tættere samarbejde med Surprise/Vibeke. Jytte aftaler et møde med hende i januar. 

    - Tættere samarbejde med Ældregruppen, square- og folkedanserne - Jytte aftaler også et  

       møde med dem - så kan vi komme, hvis vi kan. 

    - Folkeafstemning d. 03.12.2015. Det har været svært at få klar besked fra Anni Assenbjerg  

      om hvilke forventninger, de valgtilforordnede har til os denne dag - og hvilke økonomiske  

      rammer, vi har. Jytte prøver igen i dag at få klarhed - altså dagen før afstemningen! 

    - LAN party i marts 2016. Gudmund har sendt tilbud til dem, hvor deres ønsker om internet  

      og strøm opfyldes. Det drejer sig om d. 18-20 marts 2016. Huslejen er aftalt til 2900.- kr.,  

      strøm 500.- kr. og de får 1000MB både op og ned for 500.- kr.- MEGA FLOT!! Birgit, Jytte T  

      og Anna vil lave mad. Vi forventer en tilbagemelding senest om en uge. 

 

8. Ansvarsområder. 

      

     a. Økonomi, kassebeholdning p.t. 

         Der er d.d. 52.183.- kr. i kassebeholdning.  

        Jytte S vil få lavet en faktura hos Joan Vistesen på de resterende penge til maling. Det  

         drejer sig om 4.911.- kr. 

 

     b. PR - intet nyt.  

 

     c. Lindeballe.dk - anskaffelse af projektor og lærred. 

        Gudmund har fået et tilbud fra Billeskou på en projektor, lærred og en brugt PC til 8.985.-  

         kr. Leif søger Nordea Fonden om pengene. Ansøgningen er sendt d. 01.12.2015 og Leif  

         sender også lige en kopi til bankdirektøren i Give. Vi besluttede at få tingene købt og  

         installeret ASAP - ansvar Gudmund. 

 

     d. Lokalrådet. 

        Der mødte ca. 100 mennesker op til årsmødet d. 30.11.2015 i LF, hvor fokus var på den  

        nye banelinje til Billund. Det blev en god aften med masser af debat og indlæg. De 2  

        allerede kende løsninger blev endnu engang drøftet, men der var bred enighed om at få  



        undersøgt "Gadbjerg" linjen - måske kunne en VVM måling komme på tale. 

       Hvad er VVM?  

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure, VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade 

anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. 

Proceduren stiller krav om at udarbejde en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren må få tilladelse til at gå i gang med projektet. 

Udover at belyse miljøkonsekvenserne af et projekt, kan VVM kan også undersøge alternativer eller ændringer af bygherrens projekt. 

Samtidig er det et vigtigt formål, at VVM proceduren giver offentligheden og myndighederne mulighed for at komme med forslag 

eller indsigelser i forbindelse med projektet eller de vilkår, det kan realiseres under. Der er således rig mulighed for at blive hørt, og 

man har adgang til at klage over en række af de beslutninger, som VVM-myndigheden træffer i forbindelse med VVM'en. 

 

 

     e. Telt-, legeplads og stier. 

         Vores forsikring er OK - men dækker kun alle medlemmer af LOB. Policen undersøges 

         lidt nærmere - Leif/Arne/JytteS. 

          

9. Huske- og ide'- bank. 

        Vi kunne evt. invitere Natalka til at komme og fortælle om sit arbejde med bl.a. tasker af 

        skind fra strudse-ben. 

 

10.  Næste møde er tirsdag d. 10. februar 2016 kl. 18.30 hos Birgit og Karl. 

 

11. Evt. 

     Generalforsamlingen i 2017 skal være d. 24.02.2017. 

 

http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/hvad-er-vvm/her-kan-man-klage/
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/hvad-er-vvm/her-kan-man-klage/

