Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 12. december 2014 kl. 18.30 hos Jytte og Leif.
REFERAT
Fremmøde: Jytte, Leif, Søren, Anne-Mette, Hans, Betty, Gudmund og Anna. Fraværende var
Birgit og Karl.
1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 04. november 2014.
Kommentarer:
Alt OK. Sættes på Lindeballe.dk en uge efter udsendelse til bestyrelsen. Ansvar Gudmund.
2. Opfølgning på arrangementer siden sidst.
- "Alletiders præste- og løgnehistorier" d. 13.11.2014
Bestyrelsen blev enige om, at han ikke havde været pengene værd. Vi bør i fremtiden vide
mere om foredragsholdere inden booking! Arrangementet gav et underskud på 2.219,- kr
excl. moms.
3. Færdiggøre program for 2015.
Se medsendte bilag. Tilmeldinger i 2015 fortsat til Gudmund og Anna. Vi udsender endelig
program udkast til bestyrelsen snarest.
4. Kort nyt fra ansvarsområder.
- Lindeballe.dk: der er planlagt kurser i Ipad Iphone og Smartphone både for begyndere og
let-øvede i januar og februar. I marts arbejdes der på kursus i slægtsforskning.
- Lokalrådet: har afholdt årsmøde - høringssvaret omkring jernbane til banebestyrelsen kan
ses på Lindeballe.dk. På deres møde torsdag drøftede man en udvidelse af vejen fra
Karlskov til Billund. Peter Brun luftede en mulighed for et servicecenter i Karlskov som det
ved Brugsen i Vandel. Leif fortalte, at man i Lokalrådet vil sende en skrivelse om de penge
kommunen sparer, når nu Borgernes hus i Åst er solgt, Karlskov forsamlingshus er
nedlagt, rideskolen stopper osv. Disse "støttekroner" kunne jo passende tilfalde Lindeballe
Forsamlingshus.
- Legepladsudvalg: der skal laves et forsikringscheck - Jytte kontakter Karl.

5. Fremtidig drift af Lindeballe forsamlingshus.
Dette punkt gav anledning til en lang snak, hvor alle blev spurgt. Der er ikke bred enighed,
men flertallet bestemmer og alle fremmødte nikkede ja.
Konklusionen blev, at LOB's bestyrelse underskriver den forhandlede kontrakt med Vejle
Kommune, hvor vi står for driften i 2015. Alle har modtaget et eksemplar af denne kontrakt.
Vi vil presse kommunen til at afholde jævnlige møder med os - og gerne hvor de kommer ud

Til os. Vi skal have en reference hos kommunen, så det er den/de samme vi altid taler
med/igennem!
Jytte står for udlejningen midlertidigt. Hun får også overdraget de forskellige ting fra Martin i
løbet af uge 51 - alle må gerne deltage i dette.
Karl har ønsket at få nedenstående med i referatet:

6. Næste møde torsdag d. 08.01.2015 kl. 18.30 bliver et arbejdsmøde i Lindeballe
forsamlingshus - hvor vi KUN vil drøfte, hvordan vi vil griber driften af huset an i
2015.

7. Næste møde (almindelige).
Torsdag d. 05.02.2015 hos Anne-Mette og Søren kl. 18.30.
8. Evt.
Vi besluttede at købe 10 ks rødvin og 4 ks hvidvin hos Skovgård-vine efter at have
prøvesmagt 9 forskellige vine - vi tager skam arbejdet i bestyrelsen meget alvorligt!
Vin-oversigt er vedhæftet.

