Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 04. november 2014 kl. 18.30 hos Gudmund og Anna.
REFERAT
Fremmøde: Jytte, Leif, Søren, Anne-Mette, Hans, Betty, Karl, Gudmund og Anna.
1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 01. oktober 2014.
Kommentarer:
Alt OK. Sættes på Lindeballe.dk en uge efter udsendelse til bestyrelsen. Ansvar Gudmund.
2. Opfølgning på arrangementer siden sidst.
- "Spis sammen og banko" d. 31.10.2014
Der deltog 94 personer - vi har fået rigtig mange tilkendegivelser på at det var en helt
fantastisk aften - med god mad og et helt igennem godt arrangement. De fremmødte
havde en god aften.
3. Planlægning af kommende arrangementer.
"Alletider præste- og løgnehistorier" afholdes d. 13.11.2014 kl. 19.00
- Thyra fra menighedsrådet har fået invitationer.
- Invitation til alle borgerforeningsmedlemmer sendes ud i morgen d. 05.11
- Vi mødes kl. 18.00. Nogle sætter borde op og dækker op - andre smører franskbrød med
rullepølse og pålæg. Vi beregner 2 halve stykker/mand.
- Aftenen vil forløbe med 1 times foredrag - pause og kaffe - og slutter med ca. 1 times
foredrag.
- Jytte inviterer hele sangkoret, så må vi se om de vil flytte deres øve aften til denne aften.
- Vi har d.d. 21 tilmeldinger og arrangementet gennemføres.
Jul i Lindeballe d. 22.12.2014 kl. 19.30
Dette arrangement klares udenom LOB's bestyrelse.
4. Ide'- og huskebank.
Skemaet er ajurført - og der kom flere nye ideer. Skemaet er medsendt dette referat.
5. Fortsat planlægning af program for 2015.
Se medsendte skema - opdateret så langt, som vi nåede.
- Vi vil forsøge ved enhver lejlighed at sætte focus på al aktivitet i Lindeballe
Forsamlingshus, så det bliver synligt, hvor ofte det bruges.
- Alle skal tænke over mulige emner til båltaler til Sankthans 2015.
- Jytte reserverer allerede kendte datoer hos Martin m.h.t. brug af forsamlingshuset, og
sender lige et OK til os.
6. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.
a. Økonomi/lagerbeholdning.
Status på Sankthans aften - et minus på 177.- kr. (revideret)
Status på Høstfesten - et minus på 2.588,- kr (revideret)

Status på "Spis sammen og banko" - et plus på 6.339.- kr
Moms: fremover kunne det være en fordel at dele Lindeballe og Omegns Borgerforening
op i to "selskaber". En der håndterer alt vedrørende selve forsamlingshuset (momspligtig) og en, der knytter sig til Borgerforeningens arrangementer (arrangementsgruppe - ikke
momspligtig).
Vi vil dog afvente udmeldelse fra kommunen fra mødet d. 31.10.2014. Hvis vi vælger
opdelingen i to , skal vi huske at vedtægterne revideres i forhold til dette!

b. PR - intet nyt.
c. Lindeballe.DK.
- Freddy har meldt ud, at han gerne vil trække sig fra styregruppen i Lindeballe.dk. Han har
også meldt pas på at undervise i excel til foråret, men vil meget gerne fortsætte som vores
webmaster. Han har sendt et fint oplæg til de web-master-aktiviteter, han vil udføre. Det er
vi naturligvis glade for og tager imod tilbuddet. Gudmund melder tilbage til Freddy.
- Vi drøftede lige Åst Borgerforenings deltagelse i Lindeballe.dk fremover, vi afventer
resultatet af den ekstraordinære generalforsamling d. 17. november 2014.
- Liste over sponsorer til bankospillet skal lægges ind på Lindeballe.dk - ansvar Gudmund.
- Der er tilmeldt 14 kursister til Ipad kursus på torsdag.
- Vi skal have kigget på fremtiden mht Lindeballe.dk - nyt software osv - men er nødt til at
afvente fremtiden i forsamlingshuset.
d. Lokalråd Vejle Vesteregn.
Der er årsmøde i Lindeballe forsamlingshus d. 20.11 kl. 19.30. Denne aften vil der være
foredrag om bosætning i landdistrikterne.
Der arbejdes på, at i stedet for nedrivning af Karlskov Forsamlingshus, kan den evt.
bruges til sløjdlokaler af Friskolen. Det er bygningen dog for dårlig til.
Borgernes hus i Åst er sat til salg, der er åbent for bud til d. 17.11.2014.

e. Telt og Legeplads.
Der mangler at komme stenmel under borde og bænke, så man også kan spille petanque
her. Det vil blive lagt på i foråret på rengøringsdagen.
f. Forsamlingshus - Politisk udvalg.
Lidt fra mødet med Vejle Kommune fredag d. 31.10 2014:
- Kommunen vil helst sælge.
- Det er aftalt, at borgerforeningen overtager driften af forsamlingshuset fra 1.januar 2015 i
et "forsøgsår". Januar/februar 2016, vil vi evaluere forløbet sammen med Vejle kommune.
- I teståret kan vi beholde alle indtægter samt et tilskud på 12.000.- kr.
- Kommunen vil i dette år stå for al udvendig vedligehold og betale for vand, varme, el og
renovation.
- Martin Emborg har sagt op til d. 01.01.2015
- Vi er blevet lovet at få denne aftale/kontrakt fra Vejle Kommune på skrift.
- Hvis den ikke er kommet inden fredag, vil Jytte rykke for den.

f. Forsamlingshus - Praktisk udvalg.
Fyrekælderrum er er blevet pudset, malet og stativer til flagstænger er sat op. Bo kommer
med flagstængerne ved første lejlighed .
Der er blevet gjort MEGA godt rent i spisekammeret, køkkenskabene, toiletterne og de
to for rum. Desuden er alle vinduer vasket både ude og inde.
g. Samarbejde med øvrige foreninger og menighedsråd.
Intet nyt.
h. LDS
Intet nyt.
7. Næste møde.
Onsdag d. 26.11.2014 hos Jytte og Leif kl. 18.30.
1. Prioritering på dette møde - færdiggøre programmet for 2015
- opkrævning af kontingenter
- nye tilflyttere skal have mulighed for at deltage gratis i et af de 3 store
arrangementer - ændre skema (ansvar Anna)
- Jytte besøger (med gavekort) polakkerne i "Bertils" hus
- Leif besøger de nye på Præsteengvej 12 - også med gavekort
- program/indkaldelse til generalforsamling/seddel til "Ikke hjemme" osv - ansvar
Gudmund/Anna.
- årsprogram 2015 + øvrig materiale (ruter) forberedes/klargøres og leveres til alle i
starten af januar 2015. Ansvar Gudmund og Anna.
- tilbagemelding om ruter til Gudmund og Anna senest d. 05. februar 2015, så alle
skemaer kan være opdateret til Generalforsamlingen (husk tomme linjer til at tilføje
rettelser).
- Frida Hansen og Jan Christensen gav sidste år tilsagn om at hjælpe med at
opkræve kontingent. Birgit/Karl orienterer Frida - Betty/Hans orienterer Jan.
2. Prioritering - drøftelse omkring forsamlingshuset.
8. Evt.
Vi besluttede at købe 10 ks rødvin og 3 ks hvidvin af mærket "Full Fifteen" hos Skovgårdvine
- hvis de er på tilbud. Ansvar Gudmund.

