
Referat fra bestyrelsesmødet den 18. sept. hos Herluf. 

1. Fraværende  

Ole Raahede 

2. Kommentarer til ”Sjov på Legepladsen” og ”Naturens Dag” 

Sjov på Legepladsen: god dag med 24 deltagere. Ros fra deltagerne for et 

Godt og veltilrettelagt arrangement. Vi kunne godt have været lidt flere 

deltagere. 

Naturens Dag: Godt vejr og med 63 deltagere og med en god Naturvejleder 

fra Økolariet, Vejle. Også ros fra Naturvejlederen for arrangementet. Mange 

nye ansigter blandt deltagerne. Også deltagelse af ikke medlemmer af 

Borgerforeningen. 

Medhjælperfest: 24-26 deltagere. God fest med god mad – specielt de gode 

lagkager. Maden beløber sig til  kr. 2.535,00. 

3. Høstfest 29.09.18. 

Da vi har glemt at skrive i invitationen at der trækkes lod om præmier på 

indgangsbilletten – skrives dette med store røde typer i ”Reminder-mailen”. 
Jytte har indkøbt indgangsbilletter – reminder udsendes senest 22. sept. Anna 

Nielsen vil lave blomsterdekorationer – Jytte T. har aftalt dette. Vi skal huske 

at få spiritus op fra kælderen. Helle laver barseddel. 

Alt vin skal koste kr. 100,00 – øl og vand som sidste år. Vi bruger hvide 

servietter og fyrfadslys. 

Der skal indkøbes Dansk Vand + Kildevand. Helle står for indkøb. 

Vi dækker borde fredag kl 18.00 – Helle og Henrik kan ikke deltage i 

bordækning.  Tallerkner og kopper + sangbøger. Jytte T. køber chokolade. 

Herluf sørger for majs + diverse til udendørs pynt. 

 

4. Banko + Spis Sammen. 

Jytte T. laver citronfromage til dessert og sponsorerer dette samt også som 

gevinst. Vi sætter de medhjælpere som har meldt sig i gang med opgaverne.  . 

Listen over gevinster sendes ud på mail + banko sedler. Vi planlægger indkøb 

når deltagerantal er på plads. Jytte T. skriver op hvem der spørger de 

forskellige om præmier.  

. 

5. Opfølgning og nyt fra udvalg 

- Økonomi. 



- Indestående på Borgerforenings konto  61.138,10 kr. 

- Indestående på Forsamlingshus   60.518,10 kr 

- Indestående LDS.  86.378,20 kr  

- Indestående Lindeballe DK 25.261,71 kr. 

-  

- Lokalråd 

- Besøg på forsamlingshusgrunden i Karlskov om genbrug. 

- M.h.t. plantning af lindetræer kræves sikkerhedskursus – der arbejdes videre. 

-  

- Forsamlingshusudvalg. 

- Ikke noget nyt. 

-  

- Lindeballe. dk 

-  

- Ikke noget nyt. 

-  

- PR. 

- Ikke noget nyt. 

- Legeplads og stier. 

- Ikke noget nyt. 

- . 

- Bevillingsudvalg (LDS) 

- Ikke noget nyt. 

6 Huske-ide bank. 

- Der er ikke noget nyt. 

7 Næste møde. 

- Onsdag den 10. okt. Kl. 18.30 hos Ole. 

- (Hvis ikke Ole kan så hos Gitte og Mogens) 

 

 

Helle/Eigil 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


