LINDEBALLE og OMEGNS BORGERFORENING
Formand: Gudmund Nielsen, Åstvej 41 A, 7321 Gadbjerg tlf: 20308050
Kasserer: Jytte Troelsen, Nedvadvej 6, 7323 Gadbjerg tlf. : 4115 1432

Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's
Generalforsamling 2017.
Fredag d. 24. februar 2017 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: Holger Roslev og Henrik Skallebæk

4.

Formandens beretning: Gudmund Nielsen aflagde beretning over det
forgangne år.
Beretningen var delt i to: første del beskrev de aktiviteter, der har været i Lindeballe
og Omegns Borgerforening (LOB) i 2017 (bilag 1). Der var et ønske om at genoptage
”rene syng sammen aftener” fremover.
Anden del gav et meget fint, overordnet indblik i, hvor mange penge, der er blevet
brugt over de seneste 3-4 år – og også hvad de er blevet brugt til (bilag 2). Begge
beretninger blev godkendt.
Beretningen fra Lindeballe Forsamlingshus Udvalget (LFU) blev fremlagt af
Jytte Søndergård.
I denne beretning blev der udtrykt stor tak for opbakningen fra hele Lindeballe og
omegn - til at få driften af forsamlingshuset til at køre perfekt. Også LFU og
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 – samt en driftsaftale de
næste fem år!! Beretningen blev godkendt (bilag 3).
Lindeballe.dk - Beretning ved Gudmund Nielsen - blev godkendt.
(bilag 4).
Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) - Beretning ved Bo Hasselstrøm - blev
godkendt.
Bo fortalte, at der har været to ansøgninger i 2016 – begge har tilgodeset
Lindeballe Forsamlingshus (LF) (bilag 5).

5.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2016.
Jytte Troelsen fremlagde regnskabet - blev godkendt (bilag 6).
Der blev stillet spørgsmål om, hvordan finansiering af underskuddet i Lindeballe.dk
er muligt i fremtiden. Gudmund fortalte lidt om, hvordan man lige pt. er gået i gang
med et tættere samarbejde med Lokalråd Vejle Vesteregn (LVV).
Jens Uth, som er formand her – fortalte lidt mere om, hvordan LVV har fået mulighed
for at bruge lidt flere midler - til at informere borgerne i lokalområdet. Vejle
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Kommune har tilbudt et samarbejde om en ny udviklet app – men fordi vi allerede har
Lindeballe.dk – har LVV takket nej til denne.
Det gør vel heller ikke noget, at det koster lidt, at have adgang til Internettet i LF. Vi
har nogle arrangementer, der er helt afhængige af dette.
6.

Valg til bestyrelse.
Gudmund og Anna Nielsen har siddet i fire år.
Jytte og Arne Troelsen var på valg.
Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:
Jytte og Arne Troelsen
Helle Borup og Henrik Raundahl
Leif takkede Gudmund og Anna for fire års godt bestyrelsesarbejde!

7.

Valg af suppleanter.
Ina Knudsen og Jens Larsen
Eigil Henriksen

8.

Valg af revisor: Linda Hasselstrøm - genvalgt.

9.

Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler:
Leif Søndergård – genvalgt.

10.

Valg til Lindeballe Forsamlingshus Udvalg.
Alle de, der meldte sig sidste år fortsætter – og hvis der er andre, der gerne vil give en
hånd med – skal man bare melde sig til Jytte Søndergård.

11.

Indkomne forslag – ingen.

12.

Eventuelt.
- Jytte Søndergård efterlyste den første protokol for LOB – 50 års jubilæum i år.
- Døren fra entreen og ind i store sal trænger til udskiftning – den er utæt, så det
trækker ind.

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

