
Lindeballe og Omegns Borgerforening 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. december kl. 18.30 hos Leif og Jytte. 

Referat. 

1.  Underskrive referat fra 4. oktober. 

2. Kommentarer til arrangementer siden sidst: 

- Spis-sammen og banko 27. oktober: 

Stor succes, hvor alt klappede, takket være godt samarbejde i bestyrelsen 

og opbakning fra medlemmerne. 104 deltagere, vi måtte desværre sige nej 

til ”til eldi gs-efter ølere”. Gavmilde sponsorer og de mange tilmeldte 

sikrede et overskud på 13518, 95 kr. 

- Film-aften 13. november 

50 deltagere, desværre var kvalitete  af DVD’e  ikke opti al på 
storskærm. Evt. får vi lavet kopier, som folk kan låne, interesse herfor 

undersøges på kommende generalforsamling 

- Sangaften med Jacob Tybjerg Vestager 16. november 

Ca. 45 deltagere, fin aften, hvor fællessangen blev udfordret. Positive 

tilbagemeldinger. Betty rykker for afregning hos Jacob. Entré indtægter + 

salg 1882 kr.  

3.  Færdiggørelse af program for 2018 ( se opdateret bilag ) 

4. Forsamlingshus-kalender: datoer 2019 

Forsamlingshuset reserveres på følgende datoer 2019: 

Generalforsamling fredag d. 22. februar                                                          

Mænd laver mad fredag d. 8. marts 

Høstfest lørdag d. 28. september 

Spis-sammen og banko fredag d. 1. november 

5. Salg af medlemskort , samt uddeling af dagsorden til generalforsamlingen 23. 

februar. Ajourføring af medlemslister. Kan vi undgå bøvl for kassereren, når 

folk ikke er hjemme og evt. ikke får betalt kontingent? 

Programmer, samt medlemsruter uddeles 9. januar efter mødet med V.K. i 

forsamlingshuset. Her aftaler vi også nærmere m.h.t. besøg hos 

medlemmerne, betaling osv. Betty og Jytte S. sørger for trykning, evt. hos 

Billund Bogtrykkeri.  



6. Udkast til dagsorden til generalforsamling ( se bilag )                                  

Udkastet er godkendt 

7. Opfølgning og nyt fra udvalg: 

- Økonomi, herunder bl.a. nyt regnskabsprogram 

Programmet Stackss er købt, og bruges fra 2018. 2017-regnskabet, som 

snart afsluttes, kører i det gamle program 

- Lokalråd 

På nyligt afholdte årsmøde var temaet bl.a. forskønnelse af primært 

Bredsten Ldv., som er lidet flatterende beskrevet i kommunens beskrivelse 

af landsby-samfund. Planer om plantning af lindetræer øst og vest for 

Lindeballe. LOB har muntre forslag til tekst på evt. byporte! Allan Anov 

gennemgik brug af hjemmesiden.  Referat fra mødet på lindeballe.dk 

- Forsamlingshusudvalg 

Endelig er der kommet opkrævning på driftsudgifter for 2016 på 36641 kr. 

Møde er aftalt med John Hansen 9. januar kl. 13, forberedelsesmøde 3. 

januar kl. 17 i forsamlingshuset. Servicering ved kommunalvalget gik fint, 

regning på 13 timer er sendt. 

- Lindeballe.dk 

Intet nyt. Bestyrelsen spørger ind til, om der er kursus-planer på bedding. 

- Legeplads og stier 

Mogens har monteret net på broen, som var meget glat. Der er ønske om 

et rækværk fra nogle brugere, dette overvejes. 

8.  Nye tilflyttere?   

Ikke så vidt vi ved.                                                                                                            

9. Næste møde                                                                                                                       

Torsdag d. 8. februar kl. 18.30 hos Betty og Hans 

10. Evt.   

Helle kom med fine input omkring akustik-forbedringer af store sal i 

forsamlingshuset, som vi kan have gavn af i det videre forløb omkring 

renoveringen i 2018.                                                                                                                                                                                                      

Der kommer invitation fra Menighedsrådet til et par stykker fra bestyrelsen, 

for at få klare aftaler omkring fælles arrangementer. 

                            

 


