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        Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's 
  Generalforsamling 2018. 
 
               Fredag d. 23. februar 2018 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. 
 
1. Valg af dirigent: Gudmund Nielsen blev valgt. 
 
2.  Valg af protokolfører: Betty Raabjerg blev valgt. 
 
3. Valg af stemme tæller: Jørgen Tang og Henrik Skallebæk blev valgt. 
 
4. Formandens beretning: Leif Søndergaard aflagde beretning over det forgangne  
               år ( Bilag 1). 

                      Leif takkede Anne Mette Bille for hjælpen med regnskabet. Der er indkøbt nyt 
 regnskabsprogram til LOB til brug fra 2018, Anne Mette hjælper Jytte Troelsen med  
 at få det kørt ind. Høstfesten 2017 gav underskud på ca. 3.000,- , så skal høstfesten    

fortsætte som sædvanlig eller ? Det blev drøftet med mange synspunkter som eks.  
 hvordan får vi flere (unge) med ? Facebook ”Lindeballe for alle” i sammen hængen ?  
skal prisen sættes op ? er det LOB’s samlede  årsregnskab vi skal se på så det er OK at 
noget giver underskud ? Konklusionen blev at høstfesten 2018 holdes som planlagt og 
bestyrelsen kigger på hvordan ”Høstfest” kan / skal afholdes i 2019. Stierne (Sporene i 
Lindeballe) blev drøftet, der er gjort et stort arbejde med at opsætte nye pæle og renovere; 
men der trænger stadig til noget ”dræn” hvis det er muligt, det kigger bestyrelsen på. 
Folderne vil blive opdateret. 

                      Beretningen blev godkendt. 
 

Beretningen fra Lindeballe Forsamlingshus Udvalget (LFU) blev fremlagt af  
Jytte Søndergård (Bilag 2) 
En hel igennem flot beretning, hun gør et fantastisk arbejde med huset, og har en god 
kontakt til Vejle Kommune. Hun takkede alle der hjælper til, nævnte i øvrigt at Square 
Danserne IKKE er i Lindeballe mere, de er rykket til Give.  
Beretningen blev godkendt. 

  
 Lindeballe.dk, Beretning ved Gudmund Nielsen (Bilag 3). Beretning blev godkendt. 
 
              Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) (Bilag 4), Beretning ved Bo Hasselstrøm,   
              Beretningen blev godkendt. 
  
5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2017. 
 Jytte Troelsen fremlagde regnskabet (Bilag 5).  
 Regnskabet blev godkendt. 
 
6.  Valg til bestyrelse. 
 Jytte og Leif Søndergaard har siddet i fire år. 
 Betty og Hans Raabjerg har siddet i fire år. 
               Gitte og Mogens Møller Mølgaard Madsen var på valg. 
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Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:  
  

Gitte og Mogens Mølgaard Madsen 
 Eigil Henriksen 
 Herluf Tang 
 Ole Råhede 
  

Mogens og Helle overrakte flotte buketter til Jytte og Leif samt Betty og Hans som tak   

for 4 års godt bestyrelses arbejde. 

7. Valg af suppleanter: Ragna og Niels Uth 
 
8.  Valg af revisor: Leif Søndergaard 
 
9.  Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler:   
 Gudmund Nielsen – genvalgt. 
 
10. Valg til Lindeballe Forsamlingshus Udvalg. 
               Alle de, der meldte sig sidste år fortsætter – og Frida Hansen og Holger Roslev kom til. 

 
11. Indkomne forslag – ingen. 
 
12.          Eventuelt. (punktet hvor alt kan diskuteres og INTET vedtages). 
 
 Der blev gjort opmærksom på at LOB bestyrelsesmøde referater kan ses på   
               Lindeballe.dk en uges tid efter at de er afholdt, så hold jer orienteret. 
 
 Leif nævnte at ”Frivillig / hjælper seddelen”, hvor man kan skrive sig på var på vej rundt, 
 og opfordrede til at man skrev sig på til Sct. Hans og Spis sammen arrangementerne. 
 

Gudmund opfordrede til at man kunne skrive sig på ”seddelen” også hvis man ønskede at 
hjælpe med at ”sælge  medlemskort”.  
Det vil fastholde det, vi besluttede for fem år siden på generalforsamlingen, og dermed 
støtte bestyrelsen i, at det fortsat anses som en vigtig kontakt til medlemmerne. 
 
 
  

 
Dirigent Gudmund Nielsen.  
 
 
 
------------------------------- 


