
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 27. maj 2015 kl. 18.30 hos Anna og Gudmund. 

REFERAT 

Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Arne, Hans, Betty, Birgit, Karl, Gudmund og Anna.  

1. Underskrive referat fra d. 21.04.2015. 

Alt ok. 

      

2.   Kommende arrangementer. 

 

      "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, Der var debat, om vi skal 

      aflyse, hvis det bliver dårligt vejr. Beslutningen blev, at Jytte S suverænt kl. 08.00 lørdag  

      morgen beslutter om, der skal aflyses eller ikke. Der vil ved aflysning sættes info på  

      facebook og L.dk. 

 

      Sankthans d. 23.06.2015 

      Vi gennemgik planlægnings skemaet og alle aktiviteter blev gennemgået og sat  

      ansvar/deltagere på. 

 

3.  Ide- og huskebank 

     Skema er ajourført. 

     Der blev besluttet, at nye medlemmer skal have gratis medlemskab for indeværende år, en  

     gratis bog og et gavekort. Jytte S besøger alle nye, vi skal bare give besked. 

 

4.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

 

    a. Økonomi, lagerbeholdning, status på udgifter vedr. køkkenprojekt. 

       Der er indtil nu registreret udgifter på 28.048.- kr, der er dog flere regninger på vej. 

 

    b. PR. 

       Intet nyt. 

 

    c. Lindeballe.DK 

       Gudmund skal ved oprettelse af nyt arrangementer huske at sætte arrangørerne på. Bed    

       and bedfast drivende er kontaktet, de har dog ikke meldt sig som annoncører endnu.  

       Kalenderen i renoveringsperioden skal lukkes. Det gælder også valgdagen. 

           

   d. Lokalråd 

       Der var årsmøde i VK, hvor der var en konkurrence om det bedste projekt. De to vindere  

       blev Ødsted med byfornyelse og Børkop med motion i byrummet. Der var diskussion om,  

       hvorvidt meget små byer/samfund overhovedet ville komme på tale med deres projekter. 

       Det havde været et inspirerende møde - Jytte S og Leif mener, at VK får meget for 

       pengene til lokalrådene. 

       Fund-raising, også et godt punkt på årsmødet. Der skal søges til "helt nye" projekter -  

      tænke udad - være aktører i samarbejde med det offentlige. (Der findes en liste over fonde, 



       der kan søges). Real Dania har oprettet en ny afdeling til bevarelse af kommunale 

       bygninger - med 280 mill kr i puljen. Karl vil sende en føler til Real Dania ang. energi 

       renovering (han kender direktøren for afdelingen)! 

 

   e. Telt- og legeplads. 

       Foldere er på plads. Gudmund havde kigget på Visit Vejle mht. "Sporene i Lindeballe". Vi 

       havde en snak om, at man ikke længere kan komme ned ad stien fra kirken og til  

       Smedegårds søen, efter at der er sat hegn op. Jytte/Leif taler med Hanne Søndergård om 

       en løsning på problemet. 

       Menighedsrådet havde klaget over at campister på legepladsen havde smidt affald i  

       kirkens grønne affalds container. Gudmund har talt med Henning Madsen og problemet er 

       løst (fandtes vist ikke rigtigt). 

 

   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. Jytte S efterlyser titel på foredraget. 

 

   g. LDS - intet nyt. 

 

   h. Forsamlingshuset. 

    - Der er forespurgt om LOB vil servicere med valget. Det er noget med at sørge for 

       morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad ud fra givne regler om beløb. 

       Jytte/Leif har tilbudt at gøre dette. 

    -  Vi må tage flagstangen fra Karlskov. Der skal planeres, fjernes stubbe osv. (Jørgen Tang). 

    -  VK har endnu engang pointeret at de IKKE laver udendørs reparationer i forsøgsperioden! 

    -  Afspænding og opvaske middel kan bruges i den nye opvasker. 

    - Iflg. planen ser det ud til, at vi kan gøre hele forsamlingshuset hovedrent i ugen efter 

      Sankthans. 

    - Reception/indvielse ASAP efter vi er færdige med rengøringen. Vi kunne passende starte 

      med champagne ved receptionen/fremvisningen - for dernæst at gå over til "røde bøffer" for 

      alle de mennesker, der har ydet en mega indsats for køkkenprojektet. 

    - 08-09 juni skal det nye køkken monteres. Peter Assenbjerg skal kontaktes - ansvar 

      Gudmund. 

    - Lejeaftaler. Depositum - droppes NU. Lejeaftalen laves om, allerede betalte depositum 

      modregnes ved betaling af leje. 

    - Jytte S gennemgik nogle af de punkter, der skal op på mødet med VK d. 04.08.2015 

      kl.10.00. 

    - Alle i bestyrelsen må gerne deltage i mødet - Jytte S sender dagsorden til VK. 

    - Opstart af erfa-gruppe - afventer mødet med VK. 

 

5.  Næste møde er d. 28. juli 2015 hos Jytte og Leif kl. 18.30  

 

6.  Evt. 

     Anni Assenbjerg har spurgt, om vi vil være medarrangører i et møde med  

     virksomhedsbesøg inden valget. Svaret blev et nej - LOB er ikke politisk! 

     Formanden for LOB skal fremover have rettigheder til at se kontoen for LOB. 

 

       


