LINDEBALLE og OMEGNS BORGERFORENING
Formand: Jytte Søndergård, Førstballevej 45, 7321 Gadbjerg tlf: 3070 8224
Kasserer: Jytte Troelsen, Nedvadvej 6, 7323 Gadbjerg tlf. : 4115 1432

Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's
Generalforsamling 2016.
Torsdag d. 25. februar 2016 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, Holger Hansen og Herluf Tang blev
valgt.

4.a

Formandens beretning: Jytte Søndergårds beretning om livet i borgerforeningen
2015 blev godkendt ( bilag 1).
Jytte aflagde en rigtig fin og fyldestgørende beretning om alle de ting, der er sket hen
over året i Lindeballe og Omegns Borgerforening.

4.b

Formandens beretning: Jytte Søndergårds beretning om alle de aktiviteter, der
her været i 2015 i. forb.m. Lindeballe Forsamlingshus blev godkendt (bilag 2).
I denne beretning blev der udtrykt stor tak for opbakningen fra hele Lindeballe og
omegn til at få ombygning, renovering, opfriskning osv. til at lykkedes. Også LOB’s
gode samarbejde med folkene fra Vejle Kommune, har været en vigtig grund til at vi
nu har et forsamlingshus med mange nye muligheder.
Lindeballe.DK - Beretning ved Gudmund Nielsen - blev godkendt.
(bilag 3).
Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) - Beretning ved Bo Hasselstrøm - blev
godkendt.
Bo fortalte at der ingen ansøgninger havde været i 2015 – og derfor er der heller ikke
kommet nogle midler til udbetaling.

5.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2015.
Jytte Troelsen fremlagde regnskabet - blev godkendt (bilag 4)

6.

Valg til bestyrelse.
Birgit og Karl har siddet de sidste 2 år i bestyrelsen og ønskede ikke at fortsætte,
derfor sagde generalforsamlingen TAK med et par flasker rigtig god vin.
Jytte og Leif Søndergård og Betty og Hans Raabjerg var på valg.
Følgende blev foreslået til den nye bestyrelse:
Jytte og Leif Søndergård
Betty og Hans Raabjerg
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Gitte og Mogens Madsen
Henrik Petersen
Valgt blev Jytte og Leif, Betty og Hans, Gitte og Mogens.
7.

Valg af suppleanter - genvalg til
Henrik Petersen
Ina Knudsen og Jens Larsen

8.

Valg af revisor: Herluf Tang - genvalg.

9.

Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler:
Bo Hasselstrøm – genvalgt.

10.

Gennemgang af forslag til Forretningsorden for Lindeballe Forsamlingshus
Udvalg (LFU) herunder valg af medlemmer til udvalget. Bilag 5.
Gudmund Nielsen gennemgik forslaget sådan som LOB havde udformet det. Herligt
var det, at vi IKKE behøvede afstemning, idet folk beredvilligt meldte sig til udvalget.
Følgende meldte sig:
Bo Hasselstrøm, Tage Hansen, Knud Nielsen, Jørgen Tang, Susanne Fritsen, Jørgen
Møller Madsen, Henrik Petersen og Ragna Uth.
Denne konstruktion gælder for er ”prøveår” og vil blive evalueret på næste
generalforsamling.

11.

Indkomne forslag – ingen.

12.

Eventuelt.
- Holger Hansen spurgte til alderen på taget på forsamlingshuset i. f. m. overtagelse.
Svaret var, at det ved vi ikke, men vi ønsker i øvrigt IKKE at overtage
forsamlingshuset.
- Christa Tang udtrykte stor ros til bestyrelsen for alt det arbejde, de har gjort som gør,
at vi er nået dertil, hvor vi er!

Dirigent Niels Uth.
-------------------------------

