Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 14. oktober 2015 kl. 18.30 hos Jytte og Arne.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Hans, Betty, Birgit, Karl, Gudmund og Anna.
1. Underskrive referat fra d. 28.07.2015.
Karl forsøger stadig at kontakte Real Dania mht tilskud til bevarelse af kommunale
bygninger.
"Kirkestien" bliver beskåret for grene/buske af Hans og Leif når bladene er faldet af.
Jytte T og Jytte S arbejder på, at Jytte S kan få adgang til LOB's konto i banken.
2. Evaluering.
Havebesøg hos Vibeke og Freddy d. 17.08.2015
Det blev et helt tilløbs stykke med ca. 50 besøgende. Værterne havde arrangeret en lille
ølsmagning - så rigtig fint.
Svampetur d. 20.09.2015
Også denne aktivitet blev en succes - der kom deltagere helt fra Assens - de havde set
opslaget i den lokale presse - i alt var der 41 deltagere. Mange mente det var et fund til
prisen, som Jytte S også havde forhandlet ned med 50% til naturvejlederen Høgsberg. I
øvrigt en meget vidende og kompetent person. Arrangementet gav et overskud på 1.570.kr.
Høstfest d. 26.09.2015
Vi synes, at denne aften var helt forrygende. Cafe Surprise fik mange roser med på vejen de mødte op med halm i både hår og "træsko". Der blev givet en lille forklaring på den
"syrlige" sovs - det var jo en ÆGTE bernaise sovs, som skal smage sådan!
Vi er enige om at finde en anden musiker til næste år - Birgit kender en og giver navnet til
Jytte S.
Cafe Surprise hyres igen til næste år - ansvar Gudmund og Anna.
Prisen på drinks sættes næste år op til 20.- kr. pr stk.
Vi havde et underskud på ca. 2300.- kr.
3. Kommende arrangementer.
Foredrag med Ruth Brik Christensen d. 27.10.2015.
Dette arrangement er i samarbejde med menighedsrådet, som i år står for det hele - altså,
vi skal bare møde op!
Spis sammmen og banko d. 30.10.2015.
Vi gennemgik aktivitets skemaet og fik sat nye navne på aktiviteterne i forhold til menuen i
år.
Med hensyn til sponsorer, så har Hans klaret alle sine, Gudmund og Anna mangler at
besøge to - og Jytte S og Leif melder tilbage senest d. 17.10.2015 til Gudmund.

Foredrag med Carl-Erik Lundgård d. 17.11.2015.
Gudmund har mailet lidt med ham, så han er helt klar og glæder sig til sit besøg i
Lindeballe.
Invitationen til foredraget laves snarest og sendes til godkendelse hos ham - ansvar Anna.
Hans honorar denne aften er 3.000.- kr. - derfor sætter vi prisen for at deltage til 100.- kr. pr
person incl. kaffe og brød i pausen.
4. Forsamlingshuset - fremover skrevet som LF.
a. Aftale 2016 med Vejle Kommune.
Vi mangler at få afklaring på en række spørgsmål, inden vi er klar til at underskrive den nye
aftale for 2016. Vi synes, det er helt uacceptabel, at bare fordi kassen er tom, vil VK IKKE
betale for reparationen af gasfyret i sommer. Det er deres hus - og ifølge aftalen for 2015, er
det dem, der afholder alle udgifter til driften dette år!!
Vi har endnu ikke fået regningen fra Rahbæk VVS.
Et andet vigtigt spørgsmål er hvad de reelle udgifter til varme/vand og el er?? Er det den
pris VK betaler og som vi så overtager - eller er det den pris alle andre almindelige
forbrugere skal betale for disse ydelser?? Hvad er prisen pr. kubikmeter gas??
Hvem skal betale for varmen til gratisterne? o.s.v.........
Vi aftalte, at Jytte S vil aftale et møde med VK, hvor hun, Leif, Gudmund og evt. Karl
deltager for at få afklaret nogle af disse spørgsmål.
b. Status på energirenovering m.m.
Karl har kontakt til Rahbæk VVS - og de mødes kl. 08.00 i morgen, for at se på
mulighederne for et nyt fyr, solceller på sydsiden og evt. en tank til opvarmet vand i
kælderen.
En ny kedel vil koste ca. 35.000.- kr.
Frede har tilbudt, at vi kan få en el-varmer til at opvarme vandet i køkkenet. Er en mulighed
på sigt.
Arne "tip/trans" skal spørges, om de ved nedrivning støder på nyere radiatorer til salen ansvar Gudmund.
Lindeballe Forsamlingshus er blevet målt helt igennem. Der vil blive udarbejdet en
"Energimærke rapport", som bliver sendt til Jytte S og VK. Alle offentlige bygninger skal
energimærkes nu.
c. Praktisk - mangler i LF.
Der er vedhæftet ajourført liste over mangler - alle melder tilbage til Anna ASAP, hvis man
køber noget.
Desuden mangler der :
Stålpladen til vasken i køkkenet - Lars er i gang
Sæbe- og papir dispenser, samt sprit dispenser (som Leif skaffer) skal sættes op
Dørtrin mellem stor og lille sal skal "fjernes"
Stige til loftet skal repareres
Spejl i gangen skal indkøbes og sættes op.
Legebord skal væk fra kælderen
Tavle og hylde til ledninger i Netcafeen skal sættes op
Skifte pærer i rengørings rum og netcafe'
Der er vand på gulvene ved de to køleskabe??
Hans og Gudmund sørger for, at der gøres noget ved disse mangler.

d. Økonomi m.m.
Jytte T har sendt os en liste over økonomien over udlejninger. Alle pengene til rengøring er
brugt - men der er stadig godt 5.000.- kr. til køb af maling. Kan de overflyttes til 2016 ??
Endnu et spørgsmål til VK.
e. Forsamlingshus-udvalg fra 2016??
Vi diskuterede, hvordan konstruktionen skal være mellem et sådan udvalg kontra LOB.
Skal vi have en to-deling med et selvstændigt udvalg - eller skal det være et underudvalg til
LOB, hvor bestyrelsen er repræsenteret i udvalget??
Vi skal have defineret udvalgets opgaver og fundet folk til opgaven inden
Generalforsamlingen, hvor der skal foreligge et færdigt udkast. Vi snakker videre på næste
møde.
LF er ikke med i sammenslutningen af "Danske forsamlingshuse" - Gudmund undersøger
lidt mere.
Jytte S har snakket lidt med Gårslev Forsamlingshus - de melder tilbage, hvis de er
interesseret i et ERFA samarbejde i fremtiden.
f. Andet nyt siden sidste møde.
Kontrakten skal ændres mht leje af huset i 8 timer = 600 kr.
Spuare danserne glemmer at slukke lyset udenfor om tirsdagen - Jytte S snakker med dem.
5. Start på planlægning 2016.
Jytte S havde skrevet de allerede aftalte aktiviteter i 2016 på et skema. Vi tænker over,
hvad vi vil have på programmet næste år og henter evt. inspiration i "Huske- og ide'-bank".
"Jul i Lindeballe "i år er nu ændret til at være d. 22.12.2015.
6. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.
a. Økonomi, kassebeholdning p.t.
Der er d.d. 43.230.- kr. i kassen. Når Cafe' Surprise er betalt og Herluf har betalt, er der
ca. 30.000.- kr. tilbage.
b. PR/VAF og Give avis.
Intet nyt.
c. Lindeballe.dk - anskaffelse af projektor og lærred.
Vi vil søge Nordea Fonden om midler til dette - ansvar Leif. Karl melder tilbage til Leif mht.
hvilket udstyr, det kræver.
Opfølgningsprojektet på l.dk's hjemmeside koster 2.000.- kr. - er allerede sat i gang, fordi
der er store problemer med opdateringerne.
Der køres kursus i slægtsforskning over 2 mandage - og to gange åbent net cafe' med
temaet "I-pad" her i efteråret.
Til foråret er det tanken at genopfriske hjertestarter kurset og køre et trafik kursus, for at vi
kan få genopfrisket færdselsreglerne.
d. Lokalrådet.

Der er udskrevet en konkurrence om forskønnelse af Vejle Vesteregn. Vi mangler tilbage
melding fra "Grønne hold" om tilskud til plæneklipper og buskrydder - ansvar Leif.
e. Telt-, legeplads og stier.
Vores forsikring er OK - Arne finder/fremskaffer policen.
f. Samarbejde med øvrige foreninger.
Intet nyt.
6. Næste møde er søndag d. 15. oktober kl. 18.30 hos Betty og Hans.
7. Evt.
- Jytte S tager aftalen med Martin og spuare danserne.
- Give Venstre vælgerforening låner LF til et møde.
- Gudmund og Anna tager udlejninger og gør rent i november måned i LF.
- Hovedrengøring med hjælp fra squaredanserne kan evt blive d. 21.11.2015 - aftales
senere - Jytte S.
- Karl fik grønt lys til opbevaring af vandbeholder i kælderen.
- Valget d. 03.12.2015 - Jytte S tager forplejningen fra 07.00
Betty tager fra midt formiddag til 14.00
Hans er der fra 14.00 til 17.00
Gudmund og Anna servicerer fra 17.00 - 22.00

