
Referat fra bestyrelsesmødet den 4.april hos Helle og Henrik 

1. Fraværende  

Jytte T. 

2. Kommentarer til arrangementer siden sidst. 

Mænd laver mad. 

Det var en succes. Der var 33 tilmeldte, det sluttede kl 24. 

Der blev serveret rejecocktail og 2x svinemørbrad og salat. 

3. Forårsrengøring den 21 april. 

Hvis det regner bruger vi forsamlingshuset. 

Husk have redskaber. 

Bestyrelsen møder kl. 8.15 

Helle B. køber rundstykker, ost, smør, engangsservice. 

Kaffe, hver par medbringer 3 kander, enkelte 2 kander, Gitte har  

Te-vand med. 

Skraldeposer afleveres hos Jytte S, de afhentes af Mogens. 

2 kasser øl og sodavand køber Gitte. 

Mogens tager trailer med til afhentning af borde og bænke. 

Eigil sender invitationer ud. 

4. Besøg på ”Billund travbane” 

Eigil sender invitationer ud ca, 1.maj. Tilmelding senest den 9 maj. 

Vi planlægger det endeligt efter forårsrengøring , og Henrik tjekker 

Op på at alt er klar inden vi mødes den 21 april. 

5. Opfølgning og nyt fra udvalg 

- Økonomi. 

- Indestående på Borgerforenings konto 86.800kr. 

- Indestående på LDS 116.500kr 

- Indestående Lindeballe dk. 27.000kr 

- Lokalråd 

- Der var ikke noget nyt. 

- Forsamlingshusudvalg. 

- Der tilgår 30.000kr fra LDS til nyt loft,desuden kommer der 72.000kr 

- Fra Vejle Kommune. 

- Der skal laves loft, lys ventilation, maling, og scrnrtæppe. 

- Lindeballe. dk 

- Der blev afholdt færdselskursus med 55 deltager, overskud 1.000kr 



- Derefter blev der holdt førstehjælps kursus med 35 deltager. 

- Lanparty med overskud på 9.500kr 

- PR. 

- Ikke noget nyt. 

- Legeplads og stier. 

- Der ønskes at lave et stiudvalg, til vedligeholdelse. 

- Og til opdatering af pjecen. 

- Jørgen Tang og Tage Hansen vil blive spurgt om det er noget for dem. 

- Ang. Pjecen vil Jytte S. blive spurgt 

- Mogens tager ansvar for dette. 

- Der mangler 8-9 pæle at blive skiftet, Mogens tager fat i det. 

- Bevillingsudvalg (LDS) 

- Er behandlet under de øvrige punkter 

6 Huske-ide bank. 

- Der er konfirmation i Lindeballe den 29 april så der skal sættes flag op. 

- Arne giver besked til Betty og Hans om de er med på holdet, derudover 

- Er der Henrik-Herluf og Mogens ,(Mogens tager trailer med). 

- Vi mødes ved forsamlingshuset kl.8.00. 

- Henrik tjekker op om der er bestilt menu til høstfest. 

- Høstfest=80,er fest eller temafest eller anden form? 

- Hvem skal vi have til at holde båltale ved Sct.Hans. 

7 Næste møde. 

- Onsdag den 23 maj kl. 18.30 hos Jytte og Arne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


