Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
Mandag den 06. februar 2017 kl. 18.30 hos Jytte og Arne.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Betty, Hans, Mogens, Gitte, Gudmund og Anna.

1. Underskrive referat fra d. 05.12.2016.
Alt ok.
2. Opfølgning på afholdte aktiviteter.
”Jul i Lindeballe” d. 22. december 2016
Der mødte 53 personer op denne aften, hvor vi alle var med til at ønske hinanden en rigtig
god jul. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor vi også fik læst en julehistorie af Birgit
Roslev. Denne tradition fortsætter.
3. Planlægning af kommende aktiviteter.
LOB generalforsamling d. 24.02.2017.
Emner til nye i bestyrelsen – xxxxx
Smørrebrød er bestil hos Superbrugsen i Billund – afhentes kl. 16.00.
Vi mødes kl. 18.00 til bord dækning, smøre franskbrød. Gudmund lukker op for varmen,
Jytte T bager småkager og Anna handler ind.
Skema med hjælp til arrangementer bibeholdes
LOB og LFU beretninger rundsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Lindeballe mænd laver mad d. 10.03.2017.
Børge Larsen er klar. Anna laver invitation og sender ud – Mogens modtager tilmeldinger.
4. Andre emner og projekter til drøftelse.
50 års jubilæum i 2017 – LOB:
- Husorkestret kommer ikke.
- Bodil Andersen har tilbudt at komme og spille lidt hygge musik.
- Ballonmanden Jesper Wulf giver besked om deltagelse d. 07.02.2017 til Jytte S.
Optræder en time, pris 1100.- kr. + kørepenge.
- Vi har fået 3.000.- kr. fra VK i tilskud til arrangementet.
- Give Egns museum kontaktes for billeder og Jytte S og Mogens besøger samtidig
Lokalhistorisk Museum.
- Mogens er i gang med at lave slide-show med 2 billeder på ad gangen.
- Der skal laves plancher med fysiske billeder.
- Vi mangler stadig de første protokoller – eftersøgningen fortsætter.
- Leif snakker med Karina Høgsfeldt.
- Surprise laver suppe/steg og is menu.
- Der skal findes en fest-taler……….

LOB – program for 2017, medlemslister og salg af medlems kort:
Alle er færdige med at sælge medlemskort (Anna og Gudmund mangler et par stykker) –
ruterne bliver opdateret med de sidste nye ændringer. Vi er ca. 270 medlemmer i LOB .
Drøftelse af Lindeballe.dk’s fremtid.
Gudmund gav en kort gennemgang af det udsendte notat vedrørende Lindeballe.dk .
Forløbet fra 2001 frem til nu, hvor det består af hjemmesiden, hvor ALLE foreninger kan
opdatere kalendere og lægge referater osv. – men sandelig også af mangeartede
aktiviteter – EDB kurser – hjertestarter kurser – kostvejlednings kursus – slægtsforskning –
nem-id/sundhed.dk osv. samt udsendelse af nyhedsbrev.
Styregruppen for L.dk ønskede LOB bestyrelsens holdning / indstilling til formål, opgaver og
aktiviteter, hardware/software, økonomi og organisering. Efter nogen snak om de her
forskellige emner blev konklusionen vist nok at bestyrelsen ønsker, at det arbejde der
gøres fortsættes i ”samme spor” med ”samme organisering” og med samme ”navn”, gerne
med mere samarbejde med Ældresagen, AOF, FOF og andre.
Leif uddybede lidt mere baggrunden for henvendelsen fra Lokalrådet. Lokalrådet er blevet
tilbudt en APP til formidling af aktiviteter i lokalområdet, dette ønsker lokalrådet ikke. Man
ønsker derimod at anvende Lindeballe.dk. og vil gerne have en ”kaffesnak” med
styregruppen for at aftale samarbejde (opgaver og økonomi), Leif indkalder.
Vi vedtog at spørge på generalforsamlingen hvad man synes Lindeballe.dk skal arbejde
med i fremtiden.
Når generalforsamling, ”kaffemøde” og næste L.dk styregruppemøde er afholdt, vender
styregruppen tilbage til LOB bestyrelsen med en indstilling til om det er hensigtsmæssigt at
ændre i Forretningsorden for Lindeballe.dk.
Gudmund påtog sig fortsat at checke funktions dygtigheden af hjertestarter og melde
tilbage til TRYG.
5. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.
a. Økonomi.
LOB beholdning 31.12.2016 – 33.251- kr.
LFU beholdning 31.12.2016 – 83.383 - kr. (skylder VK ca. 40-50.000,- kr.)
LDS beholdning 31.12.2016 – 196.564 - kr.
LDK beholdning 31.12.2016 – 2.522 - kr.
b. PR og Facebook.
Intet nyt.
c. Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV).
Vi besluttede, at LVV skal betale 2.000.- kr årligt for at bruge LF.
Jens Uth er blevet ny formand.
Herluf Tang kasserer.
På årsmødet drøftede man hærvejs motorvejen fra Åbenrå og nordpå. Kommer den til at
gå vest eller øst om Billund?????
d. Samarbejdsudvalg.
Arrangerer fællesmøde med menighedsråd.
Sangbøger udlånes undtagelsesvis til Elkjær gruppen. Betty koordinerer.

e. Forsamlingshusudvalg (LFU)
- Evalueringsmøde med Vejle Kommune afholdt 24. februar. Meget positiv
tilbagemelding fra kommunen og driftsaftale for de næste FEM år blev aftalt.
- Drifts aftalen med VK er endnu ikke kommet fra VK.
- Søren Peder fremsender forslag om nyt gulv sidst på ugen til Jytte S.
- VK sender en repræsentant for udendørs vedligeholdelse af kommunale ejendomme til
Lindeballe på torsdag – vi vil gerne sikre os, at være med på prioriterings listen.
- Aftalte udlejninger i 2017 lige nu er på ca. 50.000.- kr.
- De tre ”bruger grupper” er rigtig gode til at tage de aftalte rengøringer.
- De 40 udskiftede bordplader, som ligger i kælderen skal væk. Medllemmer af LOB/LFU
og andre gode hjælpere kan afhente 3-4 plader efter ønske vederlagsfrit .
f.

Lindeballe DK.
Se andet sted i referat.

g. Legeplads og stier.
Intet nyt.
h. Bevillingsudvalg (LDS).
Intet nyt.
6. Ide’ og huskebank.
Se revideret bilag.
7. Næste møde.
Næste møde er hos Jytte og Leif tirsdag d. 28. februar kl. 18.30.
8. Evt.
Vi får kontakt til Skovgård vine midt i marts – Gudmund undersøger muligheden for
bestillinger i niveau med vinene til jul. Hvis man ønsker at bestille noget med, skal han
have besked.

