
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 05. januar 2015 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus 

Anne-Mette og Søren var værter. 

REFERAT 

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

Desuden havde vi inviteret Martin og Frede fra sqaredanserne, Astrid og Frida fra Ældregruppen og 
Anette, Åse og Knud fra Folkedanserne. De deltog alle under behandlingen af punkt 1. 

1. Samarbejde omkring Lindeballe forsamlingshus. 
 
Vi fik en rigtig god snak med disse repræsentanter for de tre foreninger/grupper, som 
benytter lokalerne "gratis". Vi bad om deres hjælp til rent praktisk at holde faciliteterne - og vi 
fik deres fulde accept!. Betty kan som "rengøringsminister" til enhver tid kalde på ressourcer 
til at hjælpe med at udføre arbejdet. 
 
Kommunens aftale med et vinduespudser firma undersøges - Gudmund. 
Squaredanserne ønskede at holde deres årlige "træf" d. 31.10-01.11 2015 - gratis. OK! 
Hvis scenen skal bruges ved fester, skal sqaredansernes musikanlæg køres væk - og 
returneres fluks efter festen - bestyrelsen. 
Når vi har lavet en foreløbig plan over de aktiviteter, hvor vi ønsker hjælp, rundsendes den til 
alle foreninger - Betty/Anna. 
Martin ved stadig IKKE om omstillingen af telefonen virker! 
Gammel hjemmeside på Goggle skal "linke" til ny hjemmeside - Gudmund. 
 
Uddelte nøgler: Jørgen Møller Madsen 
                          Gerda Madsen 
                  Tage Hansen (incl. kælder) 
                  Knud Vilstrup (I.K.Vilstrup@mvb.net) 
                  Carl Erik Lund 
 

2. Underskrive referat x 2. 
En enkelt rettelse - det er Anne-Mette som kontakter Karl ang. forsikringscheck - Anne-
Mette. 
 

3. Status på salg af medlemskort. 

Betty og Hans er færdige. 
Anne-Mette og Søren er færdige. 
Birgit og Karl blev færdige. 
Jytte og Leif er færdige. 
Gudmund og Anna klarer de sidste i løbet af denne weekend. 
Anne-Mette får en kopi af alle skemaer, når de lige er blevet renskrevet og revideret - Anna. 
Der var kommet mange ytringer på besøgene hos folk, at de vil opfordre os til at sætte 
kontingent op til 100.-. Det besluttede vi at gøre. Kan evt. nævnes under formandens 
beretning på Generalforsamlingen. 
      

4.   "Jul i Lindeballe" 

      Vi havde den glæde at der mødte 62 jule-glade mennesker op til dette arrangement. Det    
 



 
       store fremmøde nedsatte deltagerprisen til 25.- incl. en øl eller vand - og så var der stadig  
       rigeligt til alle! Bestyrelsen opfordrede til også i fremtiden at afholde dette arrangement. 
 
5.   Planlægning af kommende arrangementer. 

      Generalforsamling d. 20.02.2015: 

 - Smørebrød hentes mellem 16.30-17.00 - Anne-Mette. 
 - Smøre ostemadder, købe servietter, lys, kaffe/te osv. - Anna 
 - Stille borde op, dække bord osv kl. 18.00 - Betty, Hans, Leif, Gudmund 
 - Sørge for drikkevarer (2 ks sodavand - husk også light) m.m. - Hans og Gudmund 
 - Ordstyrer: Niels Uth - Leif spørger. 
 - Kasserer; Jytte og Arne Troelsen - Hans spørger. 
 - På valg: Anne-Mette og Søren (kan ikke vælges), Gudmund og Anna (modtager 
   genvalg). 
 
      ALLE medlemmer i bestyrelsen deltager i arbejdet omkring forsamlingshuset under  
      hensyntagen til arbejdssituation og arbejdspres! Vi havde en lang og høj(lydt), engageret  
      drøftelse - essensen af denne blev: 
 
      Vi vil på generalforsamlingen opfordre til, at der oprettes et underudvalg under  

      borgerforeningen, som udelukkende beskæftiger sig med forsamlingshuset. Det   

      betyder IKKE, at der ikke må sidde medlemmer af bestyrelsen i dette underudvalg! 

 

      Vi vil også på generalforsamlingen gøre klart for den brede befolkning - at nu er det 

      altså alvor - nu er det sidste udkald for at bevare vores forsamlingshus! 

 

     Lindeballe mænd laver mad d. 06.03.2015. 

     Det er Børge , der er tovholder på arrangementet, hvor mændene samles om onsdagen. 
     Invitation med tilmeldelse bliver udsendt - heri vil det KLART fremgå, at mændene laver mad  
     til ALLE kvinder uanset civilstand - Anna. 
     Dette vil også blive fremhævet på generalforsamlingen - Jytte. 
 
 
6.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 
     a. Økonomi 
         Årsregnskabet viser et lille driftsoverskud. Posteringen på de 25.000.- fra LDS vedr.  
         legepladsprojektet blev desværre ikke bogført i 2014. Med hensyn til momsfritagelse,  
         afventer denne beslutning  
         den nye bestyrelse. 
    b. PR 
        Intet nyt 
    c. Lindeballe. DK 
        Der er i øjeblikket kursus i Ipad/Iphone med 13 deltagere. Der er planlagt kursus i  
        slægtsforskning i marts. 
   d. Lokalråd Vejle Vesteregn 
       Høringssvaret skal på L.DK - Leif. 
   e. Telt- og legeplads 
        Intet nyt. 
   f. Forsamlingshuset. 
      Udlejning: der er udarbejdet lejekontrakt, hus regler og kalender system. Mail til Vejle  
      kommune om aktivitetsniveau er sendt og svar returneret promte - positivt! 
      Rengøring: der er styr på service, skilte og billeder på skabe er på plads.  
      Kontakt til Vejle kommune: der er kontakt til Flemming Pedersen om vi kan få mulighed for at  



      genbruge inventar fra Karlskov til at renovere vares køkken. Intet svar fra Ove Nielsen om vi  
      kan genanvende 4 lamper til kælderen ASAP. 
      Økonomi: der er aflæst gasforbrug til DONG. 
      Reparationer/vedligehold: huller på P-plads er ikke udbedret - Hans rykker. Toilet sæder er  
      sat fast. 
      PR: kommunikations plan er udsendt til bestyrelsen - blev gennemgået. Facebook side laves 
      lige så snart, der kommer input - Karl. 
      Udendørs vedligeholdelse: der undersøges priser på en "ringmåtte" udendørs ved døren.  
      Måtte til forgang købes - Anna. Leif kontakter Vejle kommune om f.eks. beskæring af træer, 
      udjævning af jord ved flagstang m.m. 
      Renovering af kælder: kælderen er ryddet, alle vægge er pudset - afventer maling - Anna  
      og Gudmund. 
  g. Samarbejde med øvrige foreninger. 
      Intet nyt. 
  h. LDS. 
      Intet nyt. 
 
7. Ide' og huskebank. 

    Der var kommet 2 nye ideer siden sidst og der kom yderligere 2 i aften - se bilag. 
 
8. Næste møde. 

    Torsdag d. 05. marts kl. 18.30 hos Betty og Hans. Dette vil være et konstituerende møde i  
    den nye bestyrelse. 
 
9. Evt. 

    - Leif har endnu ikke haft kontakt til båltaler - Leif 
    - Nøgleliste færdiggøres - Leif 
    - Brugere af forsamlingshuset. Foreninger gratis f.eks. Venstre, virksomheder og andre  
      betaler f. eks Vandværket. 
    - Barnestol i forgang repareres - Hans. 
    - Gamle stole med stribet betræk fra kælderen har Frede Fog tilbudt at betrække om - Hans. 

 


