
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 05. marts 2015 kl. 18.30 hos Betty og Hans. 

REFERAT 

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

1. Underskrive referat fra d. 05.01.2015. 

Alt ok. 

 

2. Konstituering af ny bestyrelse og repræsentanter i udvalg. 

Formand: Jytte S 

Næstformand: Gudmund 

Kasserer: Jytte T 

Sekretær: Anna 

PR: Gudmund 

Lindeballe.dk: Gudmund 

LDS: Hans 

Lokalråd Vejle Vesteregn: Leif 

Samarbejde med øvrige foreninger/menighedsråd: Betty/Jytte S 

Pokaludvalg (RLIF): Hans 

Legeplads og stier: Karl, Birgit og Gudmund 

Forsamlingshusudvalg/politisk: Jytte S, Karl, Leif og Gudmund 

Forsamlingshusudvalg/praktisk: Betty, Hans, Arne og Anna 

 

3. Opfølgning på arrangementer siden sidst. 

Generalforsamlingen d. 20.02.2015. 

Der var et rigtig flot fremmøde - 53 personer incl. bestyrelsen. 

Vi fik mega lækkert smørrebrød til favorabel pris. Vi har fået telefonnummer, så 

"smørrebrødsdamen" kan kontaktes igen i 2015, det vil hun gerne. Ligger hos kasseren. 

      

4.   Kommende arrangementer. 

      Cafe'aften med Rom-tema 10.04.2015. 

 - Tapas-agtig menu - laves af bestyrelsen, incl. kaffe - pris ide' 50.- kr. 

 - Børge og Gudmund laver oplæg/invitation med forløb, salg af vin osv. 

 - Lige så snart invitationen er lavet, sættes den på lindeballe.dk. 

 - Børge får en flaske rom for at stå for arrangementet - ansvar Jytte S. 

 

      Forårsrengøring 18.04.2015. 

 - Sække, handsker osv er modtaget fra Grønt Forum i Vejle. 

 - Legepladsen skal rengøres og friskes op. 

 - Maling af legepladsen er udsat til 2016 - måske vil vi slet ikke male det! 

 - Vi vil undersøge behovet for etablering af en petanque bane/shelter. Det gør vi på 

 - "legepladsens" dag. 



             - Renovering af bro. Leif vil sponsere to jerndragere. Hans vil sponsere egetræ til 

 broen. Leif sørger for at få det savet hos Stavnkær. Alle materialer skal være klar til 

 d. 18.04.2015 - ansvar Leif/Hans. 

             - Indkøb af rundstykker, ost pålæg m.m. klarer Anna 

             - Husk, vi skal have ryddet op til kl. 12.00! 

             - Birgit klarer uddelegering af ruter. 

 

5.   Nyt fra ansvarsområder. 

      PR: 

 Gudmund havde en plan over kommunikationen omkring forsamlingshuset med  - se  

 bilag. Den blev godkendt. Interviewet med Jytte S er udsat indtil, der er nyt at 

 fortælle. Der skal en note i VAF om bestyrelsens konstituering - ansvar Gudmund. 

  

      Lindeballe.dk. 

 Denne sæsons kursus er næsten afholdt. Der mangler kun en gang slægtsforskning 

 mandag eftermiddag. Efterårets kurser skal planlægges. 

 Karl efterlyste flere billeder til facebook og lindeballe.dk. Han samarbejder med Tage 

 om dette og sender til Freddy og Gudmund. 

 Skal der udarbejdes lidt historik om forsamlingshusets lange historie til lindeballe.dk? 

 Er skrevet på Ide' og huskebanken. 

 Vi havde en diskussion om, hvornår invitationer skal på lindeballe.dk. Vi sætter det på 

 lige så snart, de er lavet - ansvar Gudmund og Anna. Kalenderpunkterne skal 

 uddybes lidt - ansvar Gudmund. 

 

      Økonomi. 

 Vi skal måske have købt et nyt regnskabs program, men enedes om at afvente, hvad 

 der kommer til at ske i fremtiden for forsamlingshuset. Jytte S, Jytte T og Anne-

 Mette holder et lille møde og får overdraget regnskaberne - ansvar Jytte S. Vi var kort 

 inde på hvordan håndteringen af kvitteringer er, når vi køber ind for borgerforeningen. 

 

6.  Lindeballe forsamlingshus. 

 - Der skal laves en invitation til "Kultur og Fritid" - ansvar Jytte S. 

   Dagsorden kunne være: Hvad med 2016?? Fremtiden - driftsomkostninger? 

  Kan vi få tilskud fra Vejle Kommune til energirenoveringen? 

  Hvad med renovering af indgangspartiet? 

  Hvad med udendørsarealerne? 

  Skal låsen udskifte? Der er alt for mange nøgler i omløb. 

  Er der overhovedet tyveriforsikret?? 

    Jytte S kontakter Vejle om to mulige mødedatoer - og så kan alle, der 

  kan, møde op. 

 - Køkken - Nørup Sognegård vil også gerne have effekter fra Karlskov - Leif, Karl, 

   Hans Arne og Gudmund holder møde med Søren Lindberg fra Nørup. Ansvar Leif. 

   ( er afholdt lørdag med tilsyneladende positivt resultat). 

 - Udendørsvedligehold - Leif har haft kontakt med Vejle kommune - og Ove Nielsen 

   har lovet at tage fagfolk med til at besigtige mulige forbedringer. 

 



 - Opfølgning fra bestyrelsesmøde d. 05.02.2015. 

  - der skal laves en plan over hvem, der tager sig af overdragelse fra 

    brugere mht det rent praktiske - ansvar Betty, Jytte og Anna. 

  - rengøring kan IKKE tilkøbes. 

  - status på kælder: der er klar til at montere hylder. Gudmund arbejder 

    på at få P-kasser fra LEGO. Måske skal der laves en faskine udenfor 

    for at undgå fugt i kælderen - ansvar Leif 

  - billeder "før/efter" skal være klar til mødet med Vejle kommune -  

     ansvar Gudmund/Anna 

  - der skal laves kvartalsvise regnskaber over økonomien i forsam- 

    lingshuset, på disse skal også Vejle kommunes udgifter fremgå - 

      ansvar Jytte T. 

  

 Facebook kører fantastisk - vi skal dog huske på, at lindeballe.dk er kommunikations 

 fundamentet. 

 Måske skal vi omtale annoncørerne på lindeballe.dk på vores facebook side?? 

 Det vil i givet fald promovere de lokale! 

 

7. Ide' og huskebank. 

    Der var kommet 3 nye ideer siden sidst - (se bilag - som I har fået). 

 

8. Næste møde. 

    Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 18.30 hos Birgit og Karl.  

     

9. Evt. 

    - Birgitte Tremlet, Susanne Fritzen, Inge Hansen og Eva Henriksen i nævnte rækkefølge 

      spørges om de vil være båltaler til Sankthans - Jytte S og Leif. 

    - Nøgleliste færdiggøres - Anna 

    - Der skal skiftes lås i kælderen. Hans sponserer ny lås. 

 


