
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 04. maj 2016 kl. 18.30 hos Jytte og Arne. 

REFERAT 

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

  

1. Underskrive referat fra d. 08.03.2016. 
Alt ok.  
      

2. Opfølgning på afholdte aktiviteter. 

 

            Forårsrengøring i Lindeballe og omegn. 

            42 deltagere mødte op trods kulde og blæst. Det var dejligt at se så mange nye ansigter. Vi 
            havde en god formiddag med masser af aktivitet. Det viste sig at der var masser af affald at 
            samle og Bredsten Landevej var særlig slem. Affaldet havde ikke behøvet at være sorteret  
           . Både legepladsen og stierne blev ordnet i samme ombæring. 
           Vi besluttede at rengøringsdagen fortsat holdes på legepladsen. 
 
            Konfirmation – flag. 

      Det hele gik som smurt – godt hjulpet af, at hullerne var blevet mærket op i ugens løb. Vi 
      skal huske næste år, at have en spade med til at tømme hullerne for jord. Der mangler lidt  
      flere kiler – det klarer Mogens. 
 
3. Planlægning af kommende aktiviteter. 

 

Søndagsmiddag d. 29. maj kl. 12.00 – 16.00. 

Deltagere fra bestyrelsen fra start er Gitte og Mogens, Gudmund og Anna. Øvrige støder til 
senere . 
- Grillen skal være klar til kl. 12.30 
- Grillen, 2 bordplader og bænke skal hentes 
- Jytte T sørger for kage 
- Eftermiddagskaffe kl. 15.00 
- Alle deltagere skal selv medbringe forplejning og service, hvilket vil fremgå af 

invitationen – Anna. 
- Vi vil også opfordre til, at alle medbringer lege-redskaber. 
-  
Sankthans aften d. 23. juni kl. 19.00. 

Gudmund spørger Frida Hansen, Inge Hansen og Inger Marie Andersen i nævnte 
rækkefølge om de vil holde båltalen i år. 
Vores planlægnings skema blev gennemgået. Alle bød ind asap – det er super. 

 

4. Andre emner og projekter til drøftelse. 

 

- Projekt ”Ung landsbylift”: Lokalrådet har sendt skrivelse til VK med opbakning fra 
LOB samt alle de andre foreninger, der var repræsenteret på mødet i LF. Projektet 
ønskes udvidet til ikke kun at omfatte unge, men dække alle fra 10 – 100 år. 
Olav Hansen har inviteret alle kommuner i Danmark til møde i Billund d. 12. maj. 



 
- Foredrag af Daniel Rye d. 18. maj kl. 19.00 i Elkjærhallen. 

Her er LOB medindbyder i samarbejde med menighedsrådet. Der skal udsendes en 
reminder, idet invitationen allerede er i pressen – Anna. 

 
5.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

 

a. Økonomi.  

LFU har 100 kr. i kassen – og 29.951.- kr. på kontoen. 
Kvartals regninger på el, vand, varme og renovation er endnu ikke modtaget fra VK. 
LOB har 53.343.- kr. på kontoen. 
Ansøgningen til Nordea har været længe undervejs, men Leif har sørget for attention på 
den nu, så vi håber på tilbagemelding fra Nordeas Give medarbejder asap. 
LAN-party gav 7.780.- kr. i overskud. 
Vandværkets generalforsamling gav 1.242.- kr. i overskud. 
Der er indkøbt nye duge og håndklæder for 790.- kr. 
 

b. PR og Facebook. 

Mogens mødes med Karl, så facebook kan blive opdateret. Mogens har modtaget 
billeder fra ”Mænd lever mad” fra Gudmund. 
 

c. Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV). 

Se under ”ung landsbylift”. 
 

d. Samarbejdsudvalg. 

Se under Daniel Rye. 
 

e. Forsamlingshusudvalg (LFU) 

LFU består af 11 medlemmer.  
Der var hovedrengøring d. 27.04.2016, hvor Ældregruppen og folkedanserne deltog 
med hver 4 personer. Der blev ordentlig gået til den med sæbe og klud. Scenetæppet 
blev repareret, så det hænger fint i folder igen, kaffemaskinen blev afkalket – selv LEGO 
klodserne fik en omgang i opvaskemaskinen. 
Der er ikke strøm nok med de 25 amp. – derfor har Jytte og Leif udskiftet til 35 amp. 
Der er grønt lys for kalkning – VK vil betale malingen til dette. Plankeværket skal vi selv 
betale. 
Det går fint med udlejningerne. 
Lad vinduerne stå åbne – der luftes ud! 
Talerstolen fra Borgernes hus i Åst bliver sat ud til Jytte og Leif. 
Hvis der mangler hjælp i LFU fremover har ALLE i bestyrelsen tilbudt deres hjælp d.d. – 
Jytte skal bare sige til. 

 
f. Lindeballe DK. 

Intet nyt. 
 

g. Legeplads og stier. 

 

                Der blev gjort et godt stykke arbejde på rengørings-dagen. Bo Levesen har tilbudt nye  
                markerings pæle til stierne og to borde og bænke sæt – Arne tager kontakt til ham. 

 



h. Bevillingsudvalg (LDS). 

Intet nyt. 
 

  6. Ide’ og huskebank. 
      Blev ajourført med nye emner – se medsendte bilag.  
 
7. Næste møde. 

    Næste møde er hos Betty og Hans d. 15.08.2016 kl. 18.30 – vi håber at Jytte og Leif også 
    kan . 

 
8. Evt. 

    Første hjælps kasse er bestilt hos Trekantens Brandvæsen, den koster ca. 500.- kr. som  
    LOB betaler. 
    Herluf har lovet at donere oksefars til vores ”spis sammen og banko” aften – SUPER! 

         
 


