Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 15. august 2016 kl. 18.30 hos Betty og Hans.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Betty, Hans, Mogens, Gitte, Gudmund og Anna.

1. Underskrive referat fra d. 04.05.2016.
Alt ok.
2. Opfølgning på afholdte aktiviteter.
Søndagsmiddag på legepladsen d. 29.05.2016
Vejret var rigtig godt denne dag – der mødte ca. 40 personer op, heraf var der 10 børn
imellem. Vi nød at se nye ansigter og havde sammen en rigtig god eftermiddag med leg og
konkurrencer.
Sankthans aften d. 23.06.2016
Det hele gik som smurt – vi havde fornøjelsen af at være 89 ansigter denne dejlige aften.
Vejret var godt, der var en fin stemning, folk hyggede sig og alle fik dejlig mad. Tak til vore
store sponsorer Jytte og Leif og Kirsten og Henrik.
Også en tak til alle, der hjalp til med telt osv.
3. Planlægning af kommende aktiviteter.
Havebesøg hos Gretha og Frede d. 23.08.2016
- Gudmund sørger for 2 flasker vin.
- De må selvfølgelig gerne låne de nye bænke
- Borde og bænke udlånes kun til medlemmer af LOB og kun hvis de ikke konkurrerer
med Mosegårdens teltudlejning,
Syng sammen og dans d. 14.09.2016
- Aftenens forløb skal aftales med folkedanserne – Jytte S.
- Jytte T sørger for kage/småkager
- Anna laver invitation efter input fra Jytte S – senest d. 24.08.2016.
- Det vil være muligt at købe øl og vand
- Gerda Madsen kan spille
- Ingen tilmelding
Høstfest d. 01.10.2016
Se medsendte aktivitets skema.
4. Andre emner og projekter til drøftelse.

-

Møbler i LF:
Der er indkøbt 40 borde, 120 stole, 1 stole sækkevogn, 3 bordvogne og 25 bænke.
Tirsdag kom bænke, stole (2 smadret under transport) og 40 borde.
Torsdag kom stole sækkevognen.
Fredag kom 3 vogne til borde og udpakning starter.

-

-

-

-

Fredag fortsættes udpakning. Der var fejl på 39 borde (skæve bordben), bordvognene
måtte samles med en hammer – kørehåndtag var næsten umulige at få på plads.
Johnny - Lüthje Trading tilkaldes – ankommer kl. 14.00.
Der vil blive monteret en plade på bordvognene samt et tæppe – bordene skal lægges
med bordpladerne nedad.
2 stole faktureres IKKE.
Vi får en status på bordene tirsdag d. 16.08.2016 – MEN alt vil blive rettet ASAP.
Efter en lidt heftig diskussion, enedes man om at fastholde Gudmunds aftale om at
forhandle med Lüthje Trading - skal følges. Derefter kan vi tage stilling til det videre
forløb.
Vi besluttede at fastholde auktionen med de gamle møbler på lørdag.
Karl Andreasen indvilligede i at være auktionarius.
Stole sættes sammen i små lot.
Gitte, Hans, Arne, Mogens, Jytte S og Jytte T klargør til auktion fredag d. 19.08.2016 kl.
08.00.
Under auktionen kan der købes øl og vand.
Der er kommet to forespørgsler – begge er besvaret.
50 års jubilæum i 2017 – LOB:
Markeres i weekenden d. 19-20.21.05.2017.
Vi lavede lidt brain storming – og opfordrer alle til at komme med mere input næste
møde. Følgende kom op:
Historier, billeder, fortællinger i Lindeballe
Udklædte grupper, der kunne markere de 5 årtier med forskellige indslag
Loppemarked, mannequin opvisning
Gratis mad, musik noget for børn festtaler
Bestille en garde.
LOB – program for 2017:
Nogle datoer er allerede reserveret (de faste punkter på programmet), men Gudmund
vil fortsat opdatere.
Udendørsbelysning ved LF:
LOB besluttede at støtte en bevillingsansøgning på op til 20.000.- kr. fra LFU til LDS,
hvis det bliver aktuelt.
Nye tilflyttere – hvem har endnu ikke fået besøg af LOB:
Michelle og Henrik – Holmgårdsvej – Gudmund aflægger besøg
”Patricia’s hus” – Gudmund aflægger besøg, når de er flyttet ind.
Helena og Rune – Nørskovvej 4 – Betty aflægger besøg.
Grønbjerggård – Bredsten Landevej – Jytte S aflægger besøg.
”Ung landsbylift”:
Er nu blevet til ”Mini ung landsbylift” – opstarter en workshop. Karlskov skolen deltager.
APP’en er klar. Man ønsker ny opbakning fra lokalområdet, LOB eller Lokalrådet –
inden deres møde med VK d. 31.08.2016. Leif lovede at få Alan Anov/Anni Assenbjerg
til at justere allerede eksisterende anbefaling fra Lokalrådet og kontakte Olav Hansen
om dette.

5. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.

a. Økonomi.
LOB beholdning 12.08.2016 – 125.544.- kr. (incl 70.000.- fra LDS).
LFU beholdning 30.06.2016 – 60.780.- kr. (der mangler at blive registreret 2900.-)
LDS beholdning 219.564.- kr. – ( der er IKKE bundet midler mere).
LDK beholdning 3.088.- kr.
Søndagsmiddagen gav et underskud på 191.- kr.
Sankthans aften gav et overskud på 6.780.- kr.
b. PR og Facebook.
Mogens lægger LOB aktiviteter på 1 uge inden afholdelse. Han efterlyser billeder…..
c. Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV).
Der har været afholdt indvielse af udendørs musik instrumenter i Karlskov. Der var
blevet søgt om 20.000 – kr i EPO støtte fra VK. Disse midler blev brugt til bl.a. orkester,
tryllekunstner, telt leje m.m.
d. Samarbejdsudvalg.
Daniel Rye foredrag var en stor succes.
e. Forsamlingshusudvalg (LFU)
Der er blevet kalket, malet, sat nyt plankeværk op, baren er renoveret og malet,
asketrug er malet. Nu kigges der på udendørs belysning.
Lejeindtægter resten af året er på ca. 13.000 kr.
VK har endnu ikke sendt regning på vand, varme, renovation og el – men det ser positivt
ud ifølge midlertidig info fra VK.
f.

Lindeballe DK.
Intet nyt.

g. Legeplads og stier.
Bo Levesen har tilbudt nye markerings pæle til stierne og to borde og bænke sæt – Arne
tager kontakt til ham.
h. Bevillingsudvalg (LDS).
70.000.- kr. er bevilliget til LOB til indkøb af nye møbler.
6. Ide’ og huskebank.
Blev ajourført med nye emner – se medsendte bilag.
7. Næste møde.
Næste møde er hos Gitte og Mogens tirsdag 04. oktober kl. 18.30
8. Evt.
Første hjælps kasse er hentet hos Trekantens Brandvæsen, den koster ca. 500.- kr. – og det
er der aldrig kommet en regning på .

