Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 21. april 2015 kl. 18.30 hos Birgit og Karl.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Hans, Betty, Birgit, Karl, Gudmund og Anna.
1. Underskrive referat fra d. 05.03.2015.
Alt ok.
2. Opfølgning på arrangementer siden sidst.
"Lindeballe mænd laver mad" 06.03.2015
En aktivitet, der kører helt udenom Borgerforeningen. Det er et meget populært
arrangement med 34 tilmeldte i år. Ifølge Karl er det ofte besøgt på facebook.
Cafe' aften med tema Rom 10.04.2015
Der deltog 53 personer inkl. bestyrelsen. Børge tog os med en tur gennem nogle af de
flotte kirker i Rom og fortalte om/gav os indblik i kunsten, der knytter sig til kirkerne - en
spændende tur. Nogle havde forventet et mere turistpræget indslag om Rom - vi må blive
bedre til at afstemme forventninger. Traktementet bagefter var fint.
Forårsrengøring 18.04.2015
Der mødte 45 glade og friske Lindeballe borgere op kl. 09.00 - MEGA positivt!
Opgaverne lød på:
Bygge ny bro på stien ved åen
Rengøre/friske legeplads op
Rengøring i/omkring forsamlingshuset
Samle affald på veje og stier
Vi nåede det hele og meget mere til - en fornøjelse at lære hinanden bedre at kende.
Aktiviteter, hvor vi arbejder sammen, skaber fornyet energi og lyst til netop dette!
3. Kommende arrangementer.
Flag i Lindeballe ved konfirmation d. 03.05.2015 kl. 09.30
Gudmund og Hans inspicerer ruten en dag inden da.
Opstilling af flag starter kl. 08.00 - deltagere Birgit, Hans, Betty og Gudmund/Anna.
Nedtagning kl. 18.00 - deltagere Birgit, Jytte S og Gudmund.
"Legepladsens dag" d. 30.05.2015
(Betty og Hans kommer ikke)
Vi starter kl. 15.00 og får tændt grillen, så den er klar til kl. 17.00 - Anna køber briketter.
Alle medbringer selv mad og drikke. Ekstra borde kan hentes hvis behov. Alle i bestyrelsen
medbringer legerekvisitter. Hans laver 10 pinde til snobrød. Birgit laver snobrøds dej. Jytte
S køber skumfiduser, Marie kiks og sender SMS til børnefamilier.
Sankthans d. 23.06.2015
Leif har aftalt med Birgitte Tremlett, at hun holder båltalen.
Leif aftaler pris på leje af telt med Henrik/Mosegårdens Teltudlejning.

Leif sørger for at bestille spareribs og pølser - mængder aftales på næste møde.
På næste møde gennemgår vi planlægningsskemaet.
4. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.
a. Økonomi, lagerbeholdning, indtægter for forsamlingshuset til nu.
Jytte T har lavet regnskabet - alle fik et bilag. Der var debat om opkrævningen af
depositum - de aftalte regler gælder prøveperioden ud. Anne- Mette har tilbudt at hjælpe
Jytte T godt i gang med regnskaberne. Vi aftalte optælling af lager både før og efter et
større arrangement - Jytte T. Der sættes 2 ks øl og 1 ks vand fra til "svind" under
"køkkenprojektet".
b. PR.
Frida Hansen laver et indlæg til Give avisen om forårsrengøringen i lørdags. Tage
sender billeder til Freddy og Karl herfra. Karl sætter dem på facebook - Freddy på L.dk
c. Lindeballe.DK
Kursussæsonen dette år er slut - efterårets program er klar med slægtsforskning både for
nye og viderekomne. Der er desuden planlagt 2 workshops i I-phone og I-pad
Der blev nævnt, at linkene i Nyhedsbrevene ikke virker - Gudmund følger op.
Arrangørerne af de forskellige aktiviteter i Nyhedsbrevet skal nævnes.
Bed- and Breakfast udbyderne i Lindeballe og omegn bliver kontaktet for en eventuel
banner reklame og hjælp til hjemmeside - pris pr. år er 300.- kr. ansvar Jytte S, Hans og
Birgit.
d. Lokalråd
Intet nyt - der afholdes møde d. 21.05.2015
e. Telt- og legeplads.
Jytte S henter nye foldere om stierne i Lindeballe og Omegn i kælderen og lægger dem i
kassen ved kirken.
f. Samarbejde med øvrige foreninger.
Menighedsrådet afholder foredrag d. 27.10.2015 i Lindeballe Forsamlingshus med LOB
som medarrangør - foredragsholder er Ruth Brik Christensen. Menighedsrådet afholder
alle udgifter.
g. LDS - intet nyt.
h. Forsamlingshuset.
Kontakten til VK.
De 12.000.- kr er bevilliget. Der skal fjernes træstubbe, mere grus på P-pladsen og laves
faskiner til at holde fugten fra kælderen - ansvar Leif/Hans. Mht reparation af overdækning
ved fordør, kælderdør og vinduer vil VK ikke sætte penge i huset - Ove Nielsen har dog
lovet at gå videre med det. Måske skal vi have kontaktet Potempa fra VK.
Jytte S har haft kontakt til Flemming Pedersen og Dan Arntløv om det mail, vi sendte til
dem vedrørende køkkenprojekt, finansiering, fremtid og mødet med dem. Iflg Dan Arntløv
kommer forsamlingshuset på dagsordenen på udvalgsmødet d. 28.04 - dette checkes, og

vi vil sende mail til alle deltagere i dette møde, så de er forberedte - ansvar Jytte S/ Leif/
Gudmund.
Vi havde en grundlæggende diskussion om hvad vi gør, hvis VK IKKE vil støtte projektet
nu - og hvis de IKKE vil lave en fortsættelse af 2015 aftalen i 2016.

Vi er enige om at forsamlingshuset skal fortsætte, nærmest uanset hvad!
Det betyder, at køkkenprojektet fortsættes, lige nu finansieret af LOB (forhåbentlig betaler
VK senere en betydelig del af beløbet)!
Det betyder også, at vi kan fortælle at Lindeballe Forsamlingshus også drives i 2016 og
videre frem!
Regnskabet fra VK over udgifter til forsamlingshuset blev drøftet. Der er indtil flere ting, vi
finder uforklarlige og derfor vil vi tage initiativ til et møde om dette - ansvar Gudmund/ Jytte
T/ Jytte S.
Tanker om hvornår vi skal nedsætte et udvalg til at varetage driften af forsamlingshuset,
blev diskuteret - er nu udsat til næste generalforsamling.
Køkkenprojekt.
Leif ønskede at projektplanen skulle gennemgås mundtligt - Gudmund gjorde det i detaljer.
Vi blev enige om, at checket på damp ovnen skal udsættes til sidst, idet vi kan klare os
med de 2 store gasovne - husk at det er gasovne pga. af den manglende/minimale
strømføring i huset.
Jytte S inviterer Vibeke fra Surprise ud til en snak om udstyr i køkkenet.
Square danserne kan kun bruge store sal i ombygningsperioden.
Arne får kikket på støvsugeren og købt det nødvendige - samt 10 nye mopper.
Vi vil fremover bruge den dobbelte Mokka Master i køkkenet.
Huset skal kalkes mod vest - ansvar Arne/Leif.
Nye nøgler/nøgleliste.
Vi har de nøgler, vi skal bruge - lad være med at låse skabe i køkkenet.
Forslag til Erfa-gruppe.
Vi aftalte at invitere forsamlingshuse i VK - Gårslev, Nørup, Farre og Hedegård til et møde i
oktober eller november - Jytte S.
Status på kælderen.
Der mangler at blive malet i for rummet, sat reoler op her samt opsætning af en lampe.
Desuden skal der sættes 2 lamper op i inderste rum.
5. Næste møde er d. 27. maj 2015 hos Gudmund og Anna kl. 18.30
6. Evt.
Venstre Vælgerforening vil gerne afholde møde i Lindeballe forsamlingshus d. 26.05.2015 et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor man dog også vil invitere VK's politikere inkl.
borgmesteren. Vi er i gang med at ombygge køkkenet på dette tidspunkt - men det er
måske en kæmpe fordel. Square danserne må så danse en anden aften/udsætte - Jytte S.

