
LINDEBALLE og OMEGNS 

BORGERFORENING 
 
 
    
 
 

Formand: Jytte Søndergård, Førstballevej 45, 7321 Gadbjerg tlf: 3070 8224 
Kasserer:  Anne-Mette Bille, Lindeballe skovvej 8, 7321 Gadbjerg tlf. : 2483 3829 

 
Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's 
  Generalforsamling 2015. 
 
Fredag d. 20 februar 2015 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. 
 
1. Valg af dirigent: Niels Uth blev valgt. 
 
2.  Valg af protokolfører: Anna Nielsen blev valgt. 
 
3. Valg af stemme tæller: Jørgen Tang og Holger Roslev og Arne Troelsen blev 
               valgt. 
 
4.a Formandens beretning: Jytte Søndergårds beretning om livet i  borgerforeningen 
 2014 blev godkendt ( bilag 1). 
 
 - Der kom følgende kommentarer: 
 - Vi skal bevare høstfesten i den udgave, vi havde i 2014. 
 - Gerne flere virksomhedsbesøg - spændende! 
 - Måske skal vi kigge kritisk på foredragsaftener. 
 - Alle ønskede dog mangfoldigheden i programmet bevaret. 
 - Der var ønske om at genoptage sangaftener. 
 - Der var input fra om, at mødre/børnefamilier mødtes i Langelund via en 
    facebook gruppe - måske kunne vi gøre det samme i Lindeballe med de efterhånden 
   ret mange børnefamilier, vi har?? 
 
4.b Formandens beretning: Jytte Søndergårds beretning om: Fremtiden for 
 Lindeballe Forsamlingshus blev godkendt (bilag 2). 
 
 - Der kom følgende kommentarer: 
 - Vejle kommune kan ikke garantere at sqare/folkedansere fortsat vil benytte 
 - forsamlingshuset. 
 - Tilskuddet på de ca. 65.000kr svarer ca. til tilskuddet til 800 besøgende i Vejle     
   Musikteater. 
 - Der var BRED opbakning til bestyrelsens håndtering af aftalen med Vejle Kommune 
   om forsamlingshuset og også forhandlingsmetoden. Dog efterlyste man de lokale 
   politikeres indblanding i sagen. Vi kan dog fra bestyrelsens side sige, at vi har   
   oplevet den største opbakning fra netop embedsmændene. 
 - Når Vejle kommune sammenligner Foreningshuset med Lindeballe forsamlingshus, 
   er det umuligt - alene det, at der intet køkken er i Foreningshuset!! 
 - Der blev udtrykt bekymring om, at "folk" nok ikke booker for langt ud i fremtiden - 
   med netop usikkerheden om Lindeballe forsamlingshus beståen. 
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 - Energirenovering i forsamlings huset blev nævnt - man kan nemt reducere udgifterne 
   med ca. 20% for små midler - speciel varme. 
 - De lokale venstre politikere blev opfordret til at lægge optimal pres. 
  
 - Bestyrelsen fremlagde, at hvis/når vi overtager driften af forsamlingshuset, må det  
                 ske som et underudvalg til LOB' bestyrelse og måske som et selskab med eget CE nr.  
                 - måske burde Vejle kommune have en repræsentant i netop dette udvalg?? 
  
 Lindeballe.DK - Beretning ved Gudmund Nielsen - blev godkendt. 
  (bilag 3) 
  
 Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) - Beretning ved Bo Hasselstrøm - blev 
 godkendt. 
 (bilag 4) 
 
5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2014. 
 Anne-Mette Bille fremlagde regnskabet - blev godkendt (bilag 5) 
 
6.  Valg til bestyrelse. 
 Anne-Mette og Søren Bille har siddet de sidste 4 år i bestyrelsen og derfor sagde 
 generalforsamlingen TAK med en flot buket blomster! 
 Gudmund og Anna Nielsen var på valg. 
  
 Følgende blev foreslået til den nye bestyrelse:  
 Jytte og Arne Troelsen 
 Gudmund og Anna Nielsen 
 Henrik Petersen 
  
 Valgt blev Jytte og Arne Troelsen og Gudmund og Anna Nielsen. 
 
7. Valg af suppleanter - genvalg til 
 Henrik Petersen   
 Ina Knudsen og Jens Larsen 
 
8.  Valg af revisor: Linda Hasselstrøm - genvalg. 
 
9.  Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler   
 Gudmund Nielsen blev genvalgt. 
 
10. Indkomne forslag - ingen. 
 
11. Eventuelt: 
 - Generalforsamlingen ønskede at mulige emner til bestyrelsen på forhånd var blevet 
   spurgt. 
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 - Lokal rådet afholder en konkurrence om gode ideer til byfornyelse/forskønnelse. 
 - Alle med input til Lindeballe.dk  hjemmeside er meget velkomne til at kontakte 
   Freddy Frandsen. 
 - Hjælpere til at forbedre broen  i forbindelse med at gøre rent i Lindeballe , må gerne 
   melde sig, så der kan gøres de nødvendige forberedelser. 
 
 
Dirigent Niels Uth. 
 
------------------------------- 


