
Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening 

den 28. juli 2015 kl. 18.30 hos Jytte og Leif. 

REFERAT 

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

1. Underskrive referat fra d. 27.05.2015. 

Alt ok, men lige lidt opfølgning: 

Karl forsøger stadig at kontakte Real Dania mht tilskud til bevarelse af kommunale 

bygninger. 

"Kirkestien" bliver beskåret for grene/buske af Hans og Leif snarest. 

Jytte S sender endnu engang titlen på foredraget 27.10.2015, som vi har i samarbejde med 

menighedsrådet. 

Jytte T og Jytte S arbejder på, at Jytte S kan få adgang til LOB's konto i banken. 

      

2.   Opfølgning. 

 

     " Legepladsens dag" d. 30.05.2015 

     Det blev en bidende kold og også lidt våd oplevelse. et lyspunkt var, at børnefamilierne  

     dukkede op - og at der også kom lidt flere, da vi skulle til at grille. 

     Det kunne måske godt være lidt bedre forberedt, men vi var usikre til det sidste på, om det 

     overhovedet skulle afholdes pga vejret. Arrangementet kunne godt blive et fast punkt på  

     LOB's program. 

 

     Sankthans d. 23.06.2015 

     Det blev en rigtig dejlig aften med fantastisk godt vejr, god mad og glade mennesker. Vi vil  

     gerne "leje" teltet næste år til samme pris. 

     Vi havde lidt diskussioner om regnsskabs systemet mht. drikkevarer. Konklusionen blev, at  

     Jytte S og Leif hjælper Jytte T med måske at lave et manuelt system. 

     Ved Høstfesten aftaltes det, at der bliver skrevet op alt hvad der hentes i kælderen. Til slut 

     laves optælling over returvarer og forbrug - ansvar Leif/Jytte T. 

     Rent økonomisk blev Sankthans aftenen til et plus på ca. 7.000.- kr. De to væsentligste 

     årsager var, at teltet blev sponseret af Mosegårdens Teltudlejning - og ALT kødet  

     sponserede Jytte og Leif!! 

     Der blev udtrykt stor tak for hjælpen til alle de frivillige, der deltog i opsætning og  

     nedtagning af teltet! Endnu engang blev der sagt, at det jo ikke behøver at være  

     bestyrelsen, der skal udføre alt arbejdet. 

 

     "Projektafslutningsfest" d. 10.07.2015 

     Vi tror at alle havde en helt forrygende aften sammen med os - det blev i hvert fald sagt et  

     par gange i aftenens løb. 

     Rent økonomisk tror vi, det løber op i ca. 4.000.- kr. - et fund til pengene! 

 

3.  Kommende arrangementer. 

 

     Havebesøg d. 17.08.2015 hos Vibeke og Freddy. 

     Det glæder vi os bare til - og håber der vil være plads til alle de interesserede gæster, der 

     måtte møde op. (Invitation er sendt ud) 



     Svampetur d. 20.09.2015 

     Jytte S har rykket Høgsberg for nærmere aftale for 14 dage siden - måske "ferieramt"? 

     Vi talte lidt om, at det jo er planlagt at tilberede fundne svampe til lidt frokost efter turen -  

     hvad nu, hvis der ingen svampe er? 

     Beslutningen blev, at der indkøbes lidt forskelligt, brød m.m. Pris pr person er 80.- kr. 

     Tilmelding til Jytte S ved dette arrangement. Leif finder ud af, hvor turen går hen. Jytte S 

     sender aftalen med Høgsberg til Anna til brug ved udarbejdelse af invitationen. 

 

     Høstfesten d. 26.09.2015 

     Vi fastholder prisen på 250.- kr/person, idet aftenen bare lige skal løbe rundt. 

     Anna sender invitation ud ASAP. Gudmund/Anna indhenter menuforslag hos 

     Vibeke/Surprise, som allerede er bestilt - hun har lovet at møde op med halm i træskoene! 

     Vi planlægger med en menu i stil med sidste år. Vibeke Frandsen vil lave dekorationer til 

     bordene - skal checkes op inden da - ansvar Jytte S. Frida Hansen har lovet at hjælpe med  

     borddækning kl. 09.00 lørdag d. 26.09. Hans sørger for halmballer. 

     Anna laver asparges suppe med kødboller og flutes til natmad. 

 

 

4.  Forsamlingshuset - fremover skrevet som LF. 

 

    a. Evaluering af projektets forløb. 

       Hans fortalte lidt om, hvordan han oplevede starten på projektet som totalt uoverskueligt. 

       Med hjælp fra ikke mindst Bo (som også var betænkelig) og Karl, blev det efterhånden til 

       en mulig opgave - specielt efter byggemødet. 

       Regningen fra smeden sendes til Bo, som lige evaluerer inden betaling. 

       Der er ydet en KÆMPE indsats af rigtig mange frivillige. Vi har haft mange gode og sjove 

       oplevelser med hinanden, hvilket er med til at skabe sammenhold og ejerskab - super. 

 

    b. Hvad skal gøres /købes yderligere? 

       Gudmund/Anna køber absolut nødvendige ting udvalgt fra listen.  

       Karl laver opslag på Facebook over alle øvrige effekter, som vi mangler. Vi håber på  

       mange glade donorer. 

       Gudmund finder nogle før/efter billeder til Facebook. 

 

    c. Udgifter til renoveringen - særskilt til maling og rengøring. 

       Vi mangler regningen fra smeden, men den skønnes til ca. 30.000.- kr incl. moms. 

       Vi har mulighed for at bruge op til 10.000.- kr til maling - vi har købt for 4.790.- kr - måske 

       kan vi få en aftale med Joan om køb senere på året til renovering af store sal? Dette 

       afhænger af udfaldet på mødet på tirsdag med VK. 

       Beløbet på de 2.000.- kr til rengøringsartikler er brugt. 

       Gudmund/Anna løber lige bilagene til rengøring m.m. igennem sammen med Jytte T. 

           

   d. Liste over forbedringer/oprydning/renovering. 

       Listen er lavet af Gudmund og blev gennemgået - der tilføjes lige et par punkter. 

 

   e. Dagsorden til mødet med VK. 

       Jytte S har lavet et oplæg, som blev gennemgået og diskuteret. Vi fik en del snak om, 

       hvordan vi ser fremtiden, og hvad der var formålet med mødet. En mulig løsning kunne 

       være, at vi fortsat beholder alle indtægter, som så bruges til forbedringer i LF, mens VK  



       stadig afholder de faste udgifter, indtil LF er i en sådan stand, at udgifterne er på et  

       "normalt" niveau. 

       Vi havde mange ubehagelige tanker om, hvad der vil ske, hvis VK ikke vil hjælpe os - men 

       dem beholder vi for os selv. 

       Der blev også diskuteret under hvilke forudsætninger et samarbejde med VK kan bestå? 

       Vil VK også fremover betale al udvendig vedligehold, som de gør på andre 

       forsamlingshuse?? 

       Generalprøve mandag d.03.08.2015 kl. 10.30 i LF. 

       Jytte T sørger for rundstykker/smør m.m. til mødet tirsdag - hvor vi mødes kl. 09.00 i LF. 

 

5.  Opfølgning og nyt fra ansvarsområder. 

      

     a. Økonomi, placering af LDS midler i fremtiden. 

         Den "åbne" opsparing forbliver hvor den er - den "bundne" bindes for et år mere. 

         De aktuelle omkostninger til køkkenprojektet ser ud til at blive tæt på de budgetterede 

         82.000.- kr. 

 

     b. PR/VAF og Give avis. 

         Fine artikler - desuden har Frida Hansen sent fra afslutnings festen til Give Avis, som  

         stadig er "ferie ramt". 

 

     c. Lindeballe.dk. 

         Der kommer foto's fra LF på L.dk. Vi vil lave et evaluerings skema til lejere - ansvar Jytte 

         S. Disse udtalelser kan så komme på Facebook. 

 

     d. Lokalrådet. 

        "Grønne hold" hos VK kan søges via Lokalrådet om tilskud til materiale til udendørs 

        vedligehold. Leif har søgt om en ny plæneklipper til ca. 7.000.- kr og en ny buskrydder. 

        Der kan max søges om 20.000.- kr. Tingene vil stå hos Tage Hansen. 

 

     e. Telt-, legeplads og stier. 

         Vi opfordrer til at tage en pose med til affald ved bænkene, når vi alligevel går en tur. 

         Kvik græsset på legepladsen bliver fjernet med "gå væk græs" - Jytte S. 

 

     f. Samarbejde med øvrige foreninger. 

        Der mangler en ramme til det seneste konfirmand billede. Menighedsrådet er i gang med 

        at se om de har midler til dette. 

        Vi skal huske foredraget i oktober mht invitation. 

          

6.  Næste møde er onsdag d. 14. oktober kl. 18.30 hos Jytte T og Arne. 

 

7. Evt. 

    - Ændringer af priser fri fremtiden? 

    - Hjertestarter - SMS kæde ved uheld hvor den kan bringes ud? 

    - Kursus i brug af hjertestarter/førstehjælp? 

    - Grillen - tilhører LOB. Vi vil gerne vide, hvis andre skal bruge den. 

    - Ubrugte effekter fra køkken projektet flyttes fra Bo til loftet på LF til opbevaring. 

      Overskydende dele kommer på køb/salg lokalt - Karl. 

      


