Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 15. november 2015 kl. 18.30 hos Betty og Hans.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Betty, Birgit, Karl, Gudmund og Anna.
Fraværende: Hans.

1. Underskrive referat fra d. 14.10.2015.
- 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.
- Hans og Gudmund sørger for at udbedre forskellige mangler (se ref. d. 14.10.16).
- Arne fremskaffer forsikrings police fra legepladsen.
2. Evaluering af arrangementer siden sidst.
Foredrag med Ruth Brik 27.10.2016.
Der er kommet mange rigtig fine anmeldelser på dette arrangement, som vi havde i
samarbejde med menigheds rådet.
Spis sammen og banko 30.10.2016.
En helt forrygende aften, hvor man ikke vidste om det var den gode mad, den generelle
gode stemning eller selve bankospillet, der gjorde det til en mægtig succes. Fakta var, at
der var 98 deltagere denne aften - hvor også "de unge" var mødt op.
Næste år sættes prisen op til 100.- kr./person. Vi havde et overskud på ca. 10.800.- kr.
3. Kommende arrangementer.
Foredrag af Carl Erik Lundgaard 17.11.2016.
Der er desværre kun kommet 27 tilmeldinger - plus bestyrelsen. Carl Erik skal have 3.000.kr. - så vi må leve med et lille underskud. Anna køber ind og skaffer byttepenge. Vi mødes
kl. 18.00 i LF.
Cafe'-, historie-fortælling og syng-sammen aften 22.01.2016.
Vi mangler desværre Bent Kjeldsen denne aften - derfor bliver det mere improviseret - og
derfor udvider vi det til også at blive en cafe' aften.
Der skal nok afholdes en "prøveaften" med de deltagere, vi kan overtale til at bidrage med
gode historier - ansvar Jytte/Leif og Birgit/Karl.
4. Programmet for 2016 - mere planlægning.
Vi kom en hel del videre med programmet. Der er nogle ting, der skal undersøges til vores
næste møde - hvor programmet SKAL være helt på plads - i øvrigt sammen med
indkaldelsen til Generalforsamlingen i 2016.
5. Lindeballe Forsamlingshus.

Referat fra møde med VK 10.11.2016.
Vi snakkede om indholdet endnu engang - og besluttede at underskrive den nye aftale for
2016 - og få det sendt retur til VK ASAP - ansvar Jytte S.

Gasfyr, tilbud fra Rahbæk VVS.
Penge til et nyt gasfyr er bevilliget - VK har penge sidst på året. Vi afventer nyt fra Teknisk
forvaltning omkring opsætning af solceller på syd væggen til opvarmning af radiator vandet.
Gudmund har undersøgt mulighed for andre radiatorer via Arne - det er IKKE en mulighed.
Karl vil tage et møde med John/VK, hvor energimærknings rapporten med mærke G vil blive
gennemgået.
Der er mange ting i den, som kan gøre LF mere "spiselig" for LOB. Vi håber at VK vil give
os mellem 60.000 - og 72.000.- kr. til at skifte fyret og ændre på udgifterne til opvarmning.
Der kunne også spares penge, hvis man satte en censor på både vandvarmer i køkkenet og
på varmen i salen.
Karl holder løbende Jytte S orienteret om forhandlingen/snakken med John/VK.
Gudmund følger jævnligt op på gasforbruget, for at finde et forbrugsmønster.
Renovation.
Der er bestilt nye renovations beholdere til brug 01.04.2016. En rum opdelt beholder på 240
l med tømning /månedligt. En 240 l til grønt og en 240 l til restaffald med tømning 1
gang/uge. Udgifterne til den nye renovations type skønnes at være 3.500.- kr./årligt. Leif
undersøger om container afhentning/ugentligt er billigere.
"Danske forsamlingshuse/Trekantens forsamlingshuse".
Både Jytte og Gudmund har snakket med dem. De kan sammenlignes med en Erfa gruppe
mht forsamlingshuse. Medlemsskab koster 380.- kr. årligt. Vi vil modtage et blad og kommer
til at figurere på nettet. Der er generalforsamling i september. De har desuden tilbudt at
komme på besøg og orientere os, hvis der er behov. Vi besluttede at tilmelde os straks - og
at arrangere et møde med dem i januar 2016 - ansvar Jytte S.
Opfølgning på praktiske ting.
Legebordet er væk fra kælderen. Tom emballage er væk og der er indkøbt et spejl.
Forespørgsel på LAN-party.
Vi er blevet forespurgt, om der kan holdes et LAN party med de faciliteter vi har i LF.
Gudmund undersøger hos MES og ALTIBOX. Det drejer sig om ca. 40 personer til foråret.
De vil måske gerne have en kogekone til arrangementet. Anna, Birgit og Jytte T er klar. Det
drejer sig om aftensmad fredag, morgenmad lørdag og aftensmad lørdag aften, pris pr.
person er 200.- kr - hvilket måske kan forhandles.
PR omkring forsamlingshuset.
Vi kunne bruge et beløb på FB og "lokale blade" - måske finde et smart slogan. Karl laver et
oplæg til dette. Fremover henviser Karl på FB til Lindeballe.DK mht. kalender.
Hus-regler og lejeaftaler er justeret lidt - er sendt med som bilag.
Karl efterlyser mail adresser på lejere for tilbagemelding på FB.
Vi snakkede lidt om vores gratis brugere i fremtiden. Det har vist sig meget svært at
samarbejde med square danserne - hovedrengøringen er droppet. Jytte S indkalder disse
grupper af brugere til et møde i det nye år.

Forsamlingshus - udvalg - opgaver.
Der skal udarbejdes et sæt "vedtægter" til dette udvalg, hvor vi ønsker alle gratister
repræsenteret. Jytte S og Gudmund laver dette oplæg til næste møde.
Jytte/Leif får en de kender til at stemme vores klaver.
6. Ansvarsområder.
a. Økonomi, kassebeholdning p.t.
Der er d.d. 46.548.- kr. i kassebeholdning. Jytte T har fået lavet en faktura skabelon, så
nu har UHE smed, Lokalråd og Herluf kunnet få betalt deres "regninger".
Moms fritagelse. Vi besluttede at melde til SKAT eller Virk.dk, at vi vil fritages for moms
pr. 01.01.2016. Ifølge ny aftale med VK, vil de i fremtiden "rense" vores regninger for
moms. Ansvar Jytte/Arne.
Jytte S vil få lavet en faktura hos Joan Vistesen på de resterende penge til maling. Det
drejer sig om 4.911.- kr.
b. PR - intet nyt.
c. Lindeballe.dk - anskaffelse af projektor og lærred.
Gudmund har fået et tilbud fra Billeskou på en projektor, lærred og en brugt PC til 8.985.kr. Leif søger Nordea Fonden om pengene.
Der er tilmeldt ialt 44 personer til hjertestarter kurset. Der er plads til 40 - måske kunne
nogle bestyrelsesmedlemmer være "supportere"??
d. Lokalrådet.
Der holdes møde d. 30.11.2015 i LF, hvor man sætter fokus på den nye banelinje til
Billund.
e. Telt-, legeplads og stier.
Vores forsikring er OK - Arne finder/fremskaffer policen.
7. Huske- og ide'- bank.
Intet nyt - se bilag.
8. Næste møde er tirsdag d. 01. december kl. 18.30 hos Birgit og Karl.
Gudmund vil prøve på at få en kasse vin til prøvesmagning til LOB's aktiviteter i 2016 fra
Skovgård vine.
9. Evt.
Karl spurgte om vi havde en bestyrelses ansvars forsikring. Det vides ikke, men vi kan jo
spørge hos Forsamlingshuse i Trekantsområdet. Vi ved heller ikke om personskader er
dækket af VK's forsikring.

