
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. august 2018 hos Eigil 

1. Fraværende  

Ole Raahede 

2. Sct. Hans aften 2018 

Grillen var varm til tiden og maden blev serveret. Der var 66 voksne deltagere 

og 5 børn og der var rigeligt mad – især pastasalat, men for lidt grøn salat og 

kartoffelsalat. En rigtig god og hyggelig aften. Økonomien giver kr. 5.963 i 

overskud. Båltaler 2019 er aftalt med Martin Skovlyst samt 2020 er aftalt med 

Gretha Fogh. 

3. Planlægning af ”Sjov på legepladsen” 19.08.18 

Indbydelse laves af Eigil og skal være udsendt senest 12. august.  Hvilke 

aktiviteter skal der være ?. 

Par ski – Henrik tilrettelægger. (Herluf har matr. til stropper) 

Sækkevæddeløb – der er sække i kælderen. 

Trillebørræs – Mogens sørger for trillebør – Jytte + Gitte + Helle finder 

tørklæder.  

Støvlekast – Herluf sørger for støvler. 

Grillen skal være klar kl. 17. Henrik sørger for kul samt gril starter.Borde og 

bænke hentes på dagen. Vi mødes kl. 14 ved forsamlingshuset. 

Gitte laver snobrødsdej. 

Henrik har snobrødspinde med + bålfad. 

4. Naturens dag 9. sept. 2018 

Mogens kontakter Jytte Søndergaard om hvad der er aftalt. Jytte S. vil sende 

indbydelser ud – Mogens aftaler nærmere med Jytte S. – hvem betaler – skal 

der laves kaffe og hvor skal kaffen nydes?. 

Helle og Henrik kan ikke komme denne dag. 

 

5. Opfølgning og nyt fra udvalg 

- Økonomi. 

- Borgerforeningens konto – kr. 54.955,85. 

- Forsamlingshus konto       -  kr. 76.569,91 

- LDS drift konto                       kr.  86.378,20 

- Lindeballe DK konto              kr. 25.635,46 

- Lokalråd 

- Der var ikke noget nyt. 



- Forsamlingshusudvalg. 

- Ikke noget nyt. 

-  

- Lindeballe. dk 

- Ikke noget nyt. 

-  

- PR. 

- Ikke noget nyt. 

- Legeplads og stier. 

- Udvalget består af Mogens – Jytte S. – Tage – Jørgen Tang.  Der er aftalt at 

holde møde om folder m.m. 

- Mogens tjekker stierne inden Naturens Dag 09.09.18. 

- . 

- Bevillingsudvalg (LDS) 

- Ikke noget nyt. 

6 Huske-ide bank. 

- Flere muligheder for havebesøg i 2019 blev drøftet og Arne undersøger ang. 

- de drøftede muligheder. 

- . 

7 Næste møde. 

- Aftalt til tirsdag de 18. sept. Kl. 18.30 hos Herluf. 

8.  Evt. 

      Drøftelse af høstfest. 

      Vibeke rykkes for tilbagemelding ang. Menu – Henrik rykker  Vibeke. 

      Musik er aftalt med Carsten Svendsen – Jytte ringer og tjekker. 

      Eigil udsender invitationer og modtager tilmeldinger. 

      Jytte aftaler nærmere m.h.t. udsmykning. 

       

 

Helle/Eigil 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


