
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

Tirsdag den 04. oktober 2016 kl. 18.30 hos Gitte og Mogens. 

REFERAT 

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

 

1. Underskrive referat fra d. 15.08.2016. 

Alt ok.  

      

2. Opfølgning på afholdte aktiviteter. 

 

Havebesøg hos Gretha og Frede tirsdag d. 23.08.2016. 

            Vejret var rigtig godt denne dag – der mødte ca. 75 personer op, arrangementet var en 

            kæmpe succes. Alle deltagere denne aften blev vildt imponeret af det haveanlæg, disse to 

            mennesker har formået at få skabt. Vores nyindkøbte bænke fik deres debut denne aften –  

            nemme at transportere med. Nemme at stille op og flytte med – og så må vi sige, at stativet  

            i kælderen er rigtig, rigtig fin og funktionel. 

 

           Syng sammen og dans onsdag d. 14.09.2016. 

      Det blev ikke helt den store succes. Der var godt 25 folkedansere – og så fire medlemmer 

      fra bestyrelsen. 

      Grundene kan være mange – der var hedebølge i september – og det kan være  

      manglende interesse for at danse folkedans osv. Læringen må være, at denne aktivitet  

      IKKE skal afholdes mere – der kan måske blive tale om en ren ”syng sammen” aften. 
 

     Høstfest i Lindeballe lørdag d. 01.10.2016. 

     Der var denne aften 70 deltagere – dog måtte bestyrelsen gøre lidt fodarbejde for at nå  

     tallet. Aftenen blev en kæmpesucces – maden var i særklasse og der var ” rigelige”  
     mængder af den. Vores indtryk var, at alle nød denne dejlige aften. Samarbejdet i  

     bestyrelsen fungerede også godt denne aften. 

     Nogle refleksioner: 

     Vi skal måske skære ned på antallet af retter næste år 

     Der skal være rigtig god plads ved baren på bekostning af dansegulvet. 

     Velkomstdrinken SKAL serveres. 

     Der var blandede meninger om musikken. 

     Måske skal man snakke med Karina Høgsfelt næste år. 

     Dekorationer kan sælges på auktion – penge i kassen. 

 

3. Planlægning af kommende aktiviteter. 

 

Spis sammen og BANKO fredag d. 04.11.2016. 

- Vi genbrugte både aktivitets skemaet og sponsor skemaet fra de sidste åre – blot blev 

der sat andre navne på nogle steder. 

Begge skemaer er vedhæftet. 

 

Besøg hos Fary Lochan i Farre mandag d. 14.11.2016. 



- Jytte S kontakter firmaet for endelig antal deltagere og seneste tilmelding. Her gælder 

først til mølle princippet. Anna får lige besked, så invitationen kan indeholde de korrekte 

oplysninger. 

 

4. Andre emner og projekter til drøftelse. 

 

50 års jubilæum i 2017 – LOB: 

- Markeres i weekenden d. 19-20.21.05.2017. 

Vi besluttede at lave et lille underudvalg – forankret i bestyrelsen – til at arrangere og 

koordinere denne event. Betty og Hans samt Jytte S og Leif meldte sig, Mogens kom 

også på banen. Forslag/oplæg præsenteres på næste møde. 

- Der skal IKKE være dans 

- Mad fra 1967 – priser fra 1967 

- Kontra bøger fra Brugsen – fra Give Museum 

- Tale fra LOB’s formand eller en anden interessant og relevant  
taler 

- Gamle billeder med historier kunne lægges på facebook – Mogens gør det gerne. 

 

      LOB – program for 2017: 

      Nogle datoer er allerede reserveret (de faste punkter på programmet), og skemalagt  

     (skema vedhæftet). Andre ting skal lige undersøges. 

 

 

5.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

 

a. Økonomi.  

LOB beholdning 04.10.2016 – 73.453.- kr.  

LFU beholdning 03.10.2016 – 77.373.- kr. 

LDS beholdning 03.10.2016 – 196.564.- kr. 

LDK beholdning 23.09.2016 – 2.341.- kr. 

Høstfesten har givet et underskud på 1500-2000.- kr. 

 

b. PR og Facebook. 

Mogens vil lave en lille serie billeder på arbejdet med at skabe lys på P-pladsen ved 

forsamlingshuset. 

 

c. Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV). 

Intet nyt. 

 

d. Samarbejdsudvalg. 

Karlskov Forenings hus har jubilæum, der er reception torsdag og fest på lørdag. LOB 

besluttede at Gudmund tager en gave med til receptionen lydende på 1000 kr. 

 

e. Forsamlingshusudvalg (LFU) 

- Der er et stort ønske om at få sat lys dæmpere på i den store sal. 

- Borde: 

Der er enighed om at de nye borde er noget skrammel – folie beklædningen på 

bordene går op i limningen ved fugt. Johnny er informeret og forhandler med fabrikken i 

Polen. Han erkender at have det fulde ansvar for, at vi får møbler, vi er tilfredse med!! 



Gudmund har lavet forsøg på 3 ubrugte borde og lagt fugtige klude på kanterne. 

Spånpladerne bliver hurtigt synlige og fugten trænger ind. 

Johnny havde en teori om, at limningen på kanterne kunne være endevendt – men der 

er ikke ekstra lim på undersiden! 

Johnny har fortalt, at han PT har 75 nye borde i ordre fra firmaet i Polen. 

Vi kan IKKE bare få pengene fra bordene retur. 

Johnny arbejder på at få nye borde fra Polen, alternativt fra den danske producent 

FUMAC. 

Johnny sender et konkret forsalg til Gudmund, som så hele bestyrelsen skal tage stilling 

til. Dette sker via mail. 

 

- Ude lamper installeres fredag. Leif henter lille gravemaskine på trailer. Frede klarer el. 

- Læring fra ”vild fest”: der har været klager fra naboer, hvilket har resulteret i ændrede 
hus regler. Vil man overnatte i LF skal man selv indhente tilladelse fra brandvæsenet. 

Square dansernes anlæg må IKKE benyttes. 

- 12.11.2016 er der hovedrengøring – square danserne. 

- Der er lukket for fester mellem jul og nytår. 

- Der er indkøbt rullegardiner til toiletterne og vaser til bordene. De gamle konfirmations 

billeder sættes op i lille sal. 

 

f. Lindeballe DK. 

Intet nyt. 

 

g. Legeplads og stier. 

 

- Der er slået græs på stierne og grene er klippet af. Gyngen på legepladsen er lavet 

igen. Bænkene på stierne trænger voldsomt til vedligehold. 

- Markerings sti pæl til Præsteengsøerne skal fjernes. 

- Bo Levesen kan ikke lige svare på de nye borde/bænke, idet der er et nyt projekt på 

bedding. Arne har stadig pinden. 

-  

h. Bevillingsudvalg (LDS). 

23.000.- kr. er bevilliget til LOB til indkøb af belysning på p-plads.. 

 

  6. Ide’ og huskebank. 
      Intet nyt. 

 

  7. Næste møde. 

      Næste møde er hos Gudmund og Anna mandag 05. december kl. 18.30 – hvor der både er  

      vinsmagning og en let julefrokost. 

 

  8. Evt. 

      Gudmund kontakter Skovgård vine mht. vinsmagningen. 

 

     

         


