Bestyrelsesmøde i Lindeballe og Omegns Borgerforening
den 10. februar 2016 kl. 18.30 hos Birgit og Karl.
REFERAT
Fremmøde: Leif, Jytte S, Jytte T, Betty, Hans, Birgit, Gudmund og Anna.
Fraværende: Karl, Arne

1. Underskrive referat fra d. 01.12.2015.
- Karl forsøger stadig at kontakte Real Dania mht tilskud til bevarelse af kommunale
bygninger.
- "Kirkestien" bliver beskåret for grene/buske af Hans og Leif.
2. Evaluering af arrangementer siden sidst.
Jul i Lindeballe d. 21.12.2016.
Vi var ca. 60 deltagere, der alle syntes det var en rigtig hyggelig aften. Historien blev læst af
Karen Marie, Baldersvej – det gjorde hun rigtig godt!
Hjertestarter kursus d. 13.01.2016.
Dette kursus var en stor succes med to meget kompetente undervisere fra Trekantens
Brandvæsen. De nye brochurer er afleveret og vil blive omdelt på Generalforsamlingen. Vi
var 40 deltagere og 3 supportere.
3. Forsamlingshuset:
a. Møde med ”gratis” brugere 11.01.2016 – alle tre grupper gav tilsagn om hjælp, det var et
godt og konstruktivt møde. Siden da er der udarbejdet et rengøringsskema, så alle kan
se, hvornår de er på. Vi skal måske have et møde, hvor niveauet for rengøring aftales –
LFU. Det blev endnu engang påpeget hvor vigtig det er at gennemgå husreglerne ved
nøgleudleveringen.
b. Vi har fået en samarbejdsaftale med Vibeke fra Surprise. PÅ vores hjemmeside gøres
der opmærksom på, at der er tilknyttet en fast ”kogekone” – Surprise. Vibeke har
afleveret en lille stak brochurer til LF.
c. Nyt gasfyr/el-vand-varmer – det nye fyr er installeret, men kræver afløb i kælderen, idet
det er et kondensfyr. Under arbejdet med dette, stødte man på en gammel 2500 liters
olietank, som blev bortskaffet. Der er etableret en faskine med marksten og fiberdug for
enden af LF – et kæmpe ekstra arbejde af Leif og hans folk. Den donerede el-vandvarmer viste sig at være for lille, så en ny er indkøbt til ca. 7800.- kr. incl. moms – den
forventes at blive sat op mandag i uge 7. Vejle Kommune har givet tilsagn om, at de
betaler den. Asbjørn/tømrer har fået vinduet hjem – dørene kommer i uge 8. Jytte S
aftaler isætning af disse. Reparationen af indgangspartiet venter til det bliver lidt mere
forår. Når fordøren er sat i, skal der laves lidt ”flisearbejde” – Hans spørger Jørgen og
Bo.
d. Lejeaftaler/husregler – er blevet ændret en smule. Der må IKKE parkeres ved naboernes
ind/ud kørsel – alternativ parkering ved kirken. Man skal vaske gulv i køkkenet. Alle 10
radiatorer skal skrues ned. MHT lejeaftaler ændres ordlyden, så det kun er muligt at leje
LF til møder fra man-torsdag – 500.- kr.

e. Udlevering/aflevering af nøgle til lejere – husk at gennemgå husreglerne – pointere at
vore komfurer er nye og det vil vi gerne stadig kunne se. Hvis man ikke lige kan modtage
nøglen fra lejer, kan den lægges i lille postkasse ved hoveddør – nøglen til den ligger i
”krukken”.
f. Indkøb/rep siden sidst – Knud har lagt rigtig mange timer i at få udbedret de forskellige
mangler – toiletsæderne er ikke monteret endnu, der skal købes andre skruer. Rødvin og
hvidvins glas er blevet sorteret, og der er blevet suppleret op hos Bent Brandt i Århus –
så nu har vi ens glas til 100 af samme slags. De frasorterede glas (og de andre
ældgamle fra kælderen) vil blive sat frem til Generalforsamlingen – så kan alle forsyne
sig, hvis man lyster.
g. Trekantens Forsamlingshuse – vi har modtaget medlemsbladet – Jytte S får rettet
adressen, så den leveres hos hende. Den kan i øvrigt læses on-line på
Forsamlingshus.Net.

4. Generalforsamling d. 25.02.2016.
a. Fortæring/borddækning – vi mødes til at dække borde, smørre ostemadder m.m. kl.
18.00. Smørrebrød er bestilt til 15.- kr /stk Hans spørger Søren Bille, om han vil hente –
ellers henter Hans/Betty. Anna køber ind.
b. Dagsorden – blev gennemgået. Leif spørger Niels Uth om han vil være dirigent.
Forskellige emner til valg til den nye bestyrelse i LOB og til LFU var på tale. Vi lavede en
liste – og alle spørges inden Generalforsamlingen.
c. Beretning/regnskab – Jytte S arbejder på beretningen og Jytte arbejder – sammen med
Anne-Mette Bille, på at få regnskabet gjort klar. Gudmund gennemgår ”Forretningsorden
for Lindeballe Forsamlingshus Udvalg (LFU)” på mødet.
d. Hjælpeliste og stemme sedler er klar til aftenen.
5. Opfølgning og nyt fra ansvarsområder.
a. Økonomi/momsfritagelse – der er stadig penge i kassen. Udlejninger i hele 2016 er pt på
46.000.- kr. incl. moms. Jytte T og Anne-Mette vil lave separate regnskaber for LOB og
LF. Vi vedtog at LF og LFU IKKE bliver momsregistreret, men LOB fortsætter med at
være det. Leif giver det et ekstra check hos sin revisor og Anne-Mette.(VK tager
momsen af regninger til LF og LFU ifølge aftale.) Dette bliver endelig aftalt på
konstitueringsmødet i den nye bestyrelse.
b. Lindeballe.DK – har givet et lille overskud i 2015. Der arbejdes lige nu på at få renoveret
hjemmesidens lay-out – Vitago fra Vejle – det koster 4.000.- kr. samt 2.000.- kr. i årlig
drift. Der er planlagt slægtsforsknings kurser i marts. Gudmund kontakter Børge Larsen
for at få ham til at omtale LAN-partyet i VAF – det bliver lidt spændende!
c. LDS – vi havde masser af snak om, hvordan midlerne her skal bruges i fremtiden.
d. Lokalrådet – EPO-reklamen fra VK blev diskuteret. VK bevilliger 20.000.- kr. til hvert
lokalsamfund, der kan komme på tiltag, der kan booste området. Forslag hertil skal
sendes til Anni Assenbjerg senest d. 29.02.2016.
e. Legeplads/forsikring – Jytte T og Arne har haft kontakt med forsikringen – og det blev
fremhævet, at forsikringen gælder ALLE brugere af legepladsen, hvis de skulle komme
til skade!!

6. Ide’ og huskebank.
Blev ajourført med nye emner – se medsendte bilag.
7. Næste møde.
Næste møde er hos Jytte og Leif d. 08. marts kl. 18.30.
8. Evt.
a. Gudmund kontakter Børge mht ”Mænd laver mad”.
b. Skal alle deltagere i Ældre-gruppens arrangementer betale en form for kontingent til
LOB?? Dette tages op med bestyrelsen i Ældregruppen på et møde.
c. Der er møde i Lindeballe Vandværk d. 30. marts i LF. Vi/LOB = Jytte T, Birgit og Anna
servicerer.
d. Stisystemet i og omkring Lindeballe trænger voldsomt til at blive drænet/vedligeholdt.
Der er væltet træer, grene skal klippes væk osv.

