
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 01. oktober 2014 kl. 18.30 hos Birgit og Karl. 

REFERAT 

Fremmøde: Jytte, Leif, Søren, Anne-Mette, Hans, Betty, Birgit, Karl, Gudmund og Anna. 

1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. august 2014. 

Kommentarer: 
Alt OK. Fremtidige referater sættes på Lindeballe.dk en uge efter udsendelse til 
bestyrelsen. Ansvar Gudmund. 
 

2. Opfølgning siden sidst. 
 
- Havebesøg d. 20 august hos Ellen og Bent. 

  Der deltog ca. 10 personer - og de fremmødte havde en god aften. 
 
- Høstfest d. 27. september - 53 deltagere + bestyrelse. 

a. Arrangementet blev rost rigtig meget - specielt Cafe Surprise med deres mad og måden 
    at  præsentere den på var helt i top!! 
b. Deres pris holdt trods 1x4 timer ekstra - vi vil gerne se dem igen - Gudmund melder 
    tilbage til dem.     
c. Phmusik kan også tåle en gentagelse - måske skulle man aftale, at der spilles lidt mere  
    af den nyere musik?? 
d. Jytte og Leif's ide med en lille velkomstdrink var en rigtig god ide - det skabte snak og 
    stemning fra første færd! Det gør vi igen til næste år.     
 

3. Planlægning af kommende arrangementer. 

 

Spis sammen og banko d. 31. oktober. 

Menuen bliver: 

Forloren hare m. vildtsovs og solbær syltetøj 
Ovnbagte grøntsager 
Mormor salat 
Hvide kartofler 
 
Dessert:  

Jytte Troelsen's fantastiske citron fromage. 
 
Priser på drikkevarer som ved høstfesten - der vil også være mulighed for at købe en lille 
en til kaffen! 
Pris for deltagelse bliver 80.- for voksne, 40.- for børn over 12 år - børn under 5 år er gratis. 
Der laves en invitation, hvor de to hovedpræmier - bænken og 1 uges ophold i Portugal - 
fremhæves!! 
Tilbagemelding om sponsorgaver d. 17.10 til Gudmund 
Se på vedhæftede oversigt over aktiviteter, hvem der laver hvad. 

 
Foredrag "Alletiders præste- og løgne historier" ved Jens Christian Jermiin Nielsen 

torsdag d. 13. november. 



Vi kontakter menighedsrådet og spørger om de vil være medarrangør af dette 
arrangement, ansvar Jytte. 
Der kan købes drikkevarer hele aftenen til sædvanlige priser. 
Entre 50.- incl kaffe/brød - 1 stk m. rullepølse eller 1 stk med ost pr. person. 
Jytte sender korrespondance med Jens Christian videre til Gudmund . Skal bruges i.f.m 
med PR. 
Der laves opslag/invitation til butikker og missionshuse - ansvar Anna. Karl vil omdele 
disse. 
Jytte undersøger beløb ved aflysning. 

        
4.   Ide'- og huskebank. 

      Skemaet er ajurført - og der kom flere nye ideer. Skemaet er medsendt dette referat. 
 
5.   Start på planlægning af program for 2015. 

      Se medsendte skema - opdateret så langt, som vi nåede. 
 
6.   Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

  
    a. Økonomi/lagerbeholdning. 

        Status på Sankthans aften - et minus på 221.- kr. 
        Høstfesten - er ikke helt opdateret endnu, men det ser ud som et underskud på ca.  
        3.000.- kr. Gudmund får ny regning fra Cafe Surprise og checker moms på vin med 
        Børge. 
        Anne-Mette understregede, at vi SKAL HUSKE at underskrive fakturaer/kvitteringer og  
        lægge mærke til, om der er specificeret moms!! 
 
    b.  PR - intet nyt.  

         
    c. Lindeballe.DK. 

     -  Kursusaktiviteter 4. kvt. 2014 og 1. kvt 2015 er lagt fast (Åben Netcafe' arrangementer,  
        undervisning i brug af Iphone og Ipat, samt  Excel kursus. 
     -  Vores software platform ER gammel, vi skal have kigget på hvilke muligheder der er for 
        upgradering (og hvad det koster). 
     -  Vi vil indenfor den næste års tid have en grundlæggende drøftelse af L.DK fremtid. 
 
    d. Lokalråd Vejle Vesteregn. 

        Der arbejdes på, at i stedet for nedrivning af Karlskov Forsamlingshus, kan den evt.    
        bruges til sløjdlokaler af Friskolen. 
 
    e. Telt og Legeplads. 

        Sansegynge og lille ruchebane bane er på plads. 
        Vi har modtaget en klage via menighedsrådet fra præsten over skarpe kanter på den lille 
        ruchebane. Karl sørger for at det ændres i denne uge og melder tilbage til LOB og   
        Henning Madsen. 
 
   f. Forsamlingshus - Politisk udvalg. 

      Jytte (og Gudmund) har begge haft en snak med Martin, hvor han udtrykker sine     
       frustrationer over situationen i Forsamlingshuset contra vore forventninger. Han har givet  
       udtryk om, at han stopper til nytår.  



       Vi havde en del snak om dette - konklusionen blev, at vi vil informere Vejle Kommune om  
       Martins planer om opsigelse, og så må vi i LOB være indstillet på at overtage Martins  
       opgaver indtil, der er fundet en permanent løsning. Vi har også brug for en præcis  
      arbejdsbeskrivelse over Martins opgaver. Jytte og Gudmund tager kontakten 
      Der skal gøres grundigt rent i Forsamlingshuset inden Spis sammen og banko. Jytte og  
      Betty har ansvaret. 
 
   f. Forsamlingshus - Praktisk udvalg. 

 

      Græs/fræsning på sydsiden - ok. 

 
      Kælder. 

       Væggen i det 1. rum i kælderen er blevet pudset op af Frede og Hans og er nu klar til  
       maling - ansvar Anna og Gudmund. 
 

  g. Samarbejde med øvrige foreninger og menighedsråd. 

      Se punkt 3. 
 
  h. LDS  

    Intet nyt. 
  
7. Næste møde. 

    Tirsdag d. 04.11..2014 hos Anna og Gudmund kl. 18.30. 
 
8. Evt. 

    Intet nyt. 

 


