
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 11. august 2014 kl. 18.30 hos Betty og Hans. 

REFERAT 

Fremmøde: Jytte, Leif, Søren, Hans, Betty, Birgit, Gudmund og Anna. 

1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 02. Juni 2014. 

Kommentarer: 

Alt OK. Fremtidige referater sættes på Lindeballe.dk en uge efter udsendelse til 

bestyrelsen. Ansvar Gudmund. 

 

2. Opfølgning siden sidst. 

 

- Operation "Nylegeplads" i Pinsen + indvielse 28.06. 

a. Alle er enige om at det er blevet rigtig godt - telefonkæden fungerer rigtig fint. 

b. Lille rutchebane skal sættes op, men der er noget, der først skal rettes - Birgit kontakter 

    Kristian. 

c. Jørgen har slået kælkebakken med græstrimmer. Vi regner indtil videre med, at Henrik  

    slår græsset.    

d. Vi havde en snak om indkøb af "sansegynge". Gudmund havde taget kontakt med en  

    leverandør af gynger, der er godkendte til offentlig benyttelse. Pris 2800.-. Gudmund 

    bestiller.    

e. Jytte vil gerne have flere borde/bænke. Gudmund har set dem til ca. 500.-/sæt i Bilka. 

    Han undersøger - og hvis prisniveauet  er sådan køber han 2 sæt. 

f. Maling/oliering på legepladsen venter til Forårsrengøringen. Vi må kun anvende 

    godkendte materialer - Birgit får type og navn hos Karl. 

 

- Sankthans aften. 

a. Alle var enige om at vi havde haft en rigtig god aften med masser af god mad og glade 

    mennesker. 

b. Vi overvejer at flytte start tidspunktet til kl. 18.00 - primært for at tiltrække børne- 

    familierne. 

c. Vi vil fortsat leje telt og bruge det gamle telt til grill og mad. Dog mener vi, at der bør 

    forhandles om prislejen hos MG teltudlejning - vi skal nok fortsat hjælpe med op/ned 

    tagning. 

d. Børn under 5 år må deltage gratis.     

 

3. Planlægning af kommende arrangementer. 

Genbesøg hos Ellen og Bent d. 20.08.2014. 

- Dette andet besøg vil være ganske uformelt i forhold til LOB. Man sørger selv for kaffe 

  og øvrig forplejning. Jytte checker lige tidspunkt med Ellen/Bent. 

 

Høstfest d. 27.09.2014. 

- Der var indhentet tilbud på maden fra "Cafe' Surprise" og dette blev sammenlignet med 

   en tilsvarende menu fra "Lucullus". Valget faldt på den første - Anna/Gudmund bestiller. 

- Sidste tilmelding ændres til at være en uge før d.v.s. 20.09.2014. 

- Der skal være focus på PR til høstfesten - ansvar Gudmund. 

- Birgit og Karl kan ikke deltage. 



- Planlægning - se vedhæftede aktivitets skema.  

        

4.   Ide'- og huskebank. 

      Skemaet er ajurført - og der kom flere nye ideer. Skemaet er medsendt dette referat. 

 

6.   Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

  

    a. Økonomi/lagerbeholdning. 

        - Der kigges lidt mere på lagerbeholdningen. Beholdning d. 02.06.2014 contra nu. 

        - Der ser ud til at være et lille overskud fra Sankthans aften på ca. 500.-, efter min bedste 

          overbevisning.         

        - Budgettet til fornyelse af legepladsen er overskredet med ca. 4.000.-, men idet momsen  

          kan refunderes er der et overskud på ca. 6.000.-. Det bruges til indkøb at sansegynge og 

          maling/olie. 

       - Leif tilbød at arbejde med et regneark til brug ved indkøb/forbrug/lagerregistrering 

         ved arrangementer.              

       - Der blev talt lidt om sponsorer til telt og evt gris (på grill) til Sankthansaften - ansvar Leif. 

           

    b.  PR - intet nyt.  

         

    c. Lindeballe.DK. 

     -  Kursusaktiviteter er lagt fast. Der er foto kurser, åbent hus arrangementer og under 

        visning i brug af IPHONE og IPAT i efteråret. Exell kurset er flyttet til foråret. 

 

    d. Lokalråd Vejle Vesteregn. 

        Man vil gerne samarbejde med LOB omkrig Lindeballe Forsamlingshus. 

        

    e. Telt og Legeplads. 

         Er omtalt tidligere. 

 

   f. Forsamlingshus - Politisk udvalg. 

 

       Opfølgning på mødet 09.07.2014 

       - Positivt at danserne har fået meddelelse om at kunne benytte Forsamlingshuset denne  

         sæson ud. 

       - Vi har intet hørt fra Vejle Kommune siden sidst. 

       - Masser af tanker og ideer om forsamlingshusets fremtid blev vendt.  

. 

   f. Forsamlingshus - Praktisk udvalg. 

 

       Græs/fræsning på sydsiden. 

       - Tage har tilbudt at slå området, hvis der bliver sået græs. Leif leverer jord til op- 

       fyld, Hans jævner jorden og Jytte sår græs. 

 

     Kælder. 

       - Væg beslag er klar til flag og reoler er klar til baglokalet. Frede har tilbudt at pudse 

         endevægge i for rum og baglokale op.  

         Hans tager kontakt og hjælper til. 

       - Gamle træstole skal fjernes - ansvar Hans. 



 

  g. Samarbejde med øvrige foreninger og menighedsråd. 

     - Jytte og Betty henvender sig til Meninghedsrådet om vores arrangement med "Alle- 

       tiders præste- og løgne historier" d. 13.11.2014. 

 

  h. LDS  

    Intet nyt. 

  

6. Næste møde. 

    Onsdag d. 01.10..2014 hos Birgit og Karl kl. 18.30. 

 

 

12. Evt. 

   Vi vil kigge på næste års program på dette møde. 

   Nøgler d.d. - der er tre komplette sæt: Hans/Betty 

         Jytte/Leif 

         Gudmund/Anna 

   Søren mener at have to sæt - det ene afleveres til Birgit/Karl. 

 

 


