Lindeballe og Omegns Borgerforening
Bestyrelsesmøde torsdag 8. februar kl. 18.30 hos Betty og Hans.
Referat.
1. Underskrive referat fra 6. december
2. Ko
e tarer til ”Li de alle jul” . de e er
- So sædva ligt hyggelig afte , dejligt at ”Juleudvalget” lovede at
fortsætte med at arrangere.
3. Planlægning generalforsamling 23. februar
- Bespisning/drikkevarer
Betty og Hans bestiller160 stk. smørrebrød i Give Brugs og sørger
for øvrige indkøb, Tak!
- Gennemgang af dagsorden
Leif beder Gudmund om at være ordstyrer. Vi foreslår Betty som
skriftefører. Vi informerer hinanden om evt. kandidater til ny
bestyrelse. Ina og Jens ønsker ikke at stå som suppleanter. Den
nye bestyrelse skal vælge repræsentant fra bestyrelsen til
styregruppen for støttemidlerne, Hans er valgt p.t.
- Borddækning osv.
Vi mødes kl. 18
4. Evt. pla læg i g ”Mæ d laver ad” ( 4 dage efter
generalforsamling i LOB)
- Jytte sender invitation i samarbejde med Børge
5. Salg af medlemskab, opdatering af medlemsruter og
mailadresseliste
- Det blev drøftet, om der er en lettere måde at sælge
medlemskab end besøg, evt. opgave for næste bestyrelse før salg
i 2019. Opdaterede medlemslister afleveres snarest til Jytte S.
6. Opfølgning og nyt fra udvalg:

- Økonomi, bl.a. start på nyt regnskabsprogram fra 2018
Foreløbigt regnskab for 2017 er klar, bliver revideret i uge 7,
hvorefter Jytte T. sender det til bestyrelsen. Anne-Mette Bille
hjælper med opstart af nyt program
- Lokalråd
Intet nyt siden sidst
- Forsamlingshusudvalg
Godt 70.000 kr. bevilget fra Vejle Kommune til renovering af
salen, som starter 14. maj. Bestyrelsen vedtog, at lokale
foreninger fra 2018 kan benytte huset gratis til møder, ud fra den
begrundelse, at det er vort lokale mødested, hvilket det helst
fortsat skal være
- Lindeballe.dk
Planer om førstehjælpskurser: Gratis halv times kursus fra
Hjerteforeningen med op til 40 deltagere: Vi tror ikke det vil være
særlig givtigt, for mange deltagere og for kort tid
Tre timers opdateringskursus fra Trekantens Brand med max 16
deltagere til en pris på 5000 kr. : Vi tror der vil være tilslutning,
også selv om der er brugerbetaling.
Færdselslære-opfriskning: God idé.
Måske kan Lindeballe.dk yde tilskud til diverse kurser
- PR
Fa e ook: Moge s har for yligt slettet e del på ”Li de alle for
alle”
- Legeplads og stier, bl.a. evt. opdatering af sti-folder
Vi har fået ail fra ”Spor i la dska et” so sorterer u der
Landbrug og Fødevarer. Folderen trænger til en grundig revision,
hvilket vi også har erfaret efter vandreture langs stierne. Der
nedsættes et udvalg, efter den ny bestyrelse er trådt til. Udvalget

kan supplere sig med lokal-kendte. Jytte S. informerer sti-kontaktpersonen Kirsten Ranvig
- Samarbejdsudvalg, nyt fra menighedsrådet
Efter møde med menighedsrådet er det nu aftalt, at hvert tredje
år vil de gerne holde et foredrag eller lignende i Lindeballe, hvor
de står for hele arrangementet, både betaling og det praktiske.
De andre år er det Ringive og Grønbjergs tur. Tirsdag 6. november
er der aftalt et foredrag med Dina Al-Erhaye
ed title ”Om
veje fra ateist til troe de” i Lindeballe Forsamlingshus. Vi er
med-indbydere sammen med Grønbjerg-Langelund
Borgerforening. På samme måde er de med-indbydere til
”Nature s dag”, so vi arra gerer.
Der er konfirmation i Lindeballe 29. april i år
7. Huske og idé-bank
- Ingen nye idéer
8. Overdragelse til ny bestyrelse efter 23. februar
- Diverse mapper med noter, referater osv., samt opdaterede
mailadresselister på medlemmer og ditto medlemsrutelister gives
videre til ny bestyrelse efter generalforsamlingen
9. Evt.

