Referat fra bestyrelsesmødet den 10. okt. hos Ole Raahede.
1. Fraværende
Henrik Raundal
2. Kommentarer til Høstfest d.29. sept.
Rigtig god fest med fantastisk god stemning og mange positive
tilbagemeldinger. Flere deltagere havde været godt. Vi mangler faktura fra
Vibeke (Surprise) – Henrik rykker for regning. Vi mangler Tequila og Gin, samt
whisky (god) samt rum. Vi skal overveje glas til Irsk Kaffe. Endvidere huske at
bestille mad til musiker. Der forventes et underskud på kr. 4.600. Gerne flere
deltagere til næste år.
3. Planlægning Spis Sammen og Banko 02.11.18.
Vi er ved at få styr på gevinster. Vi skal købe 7 kamstege, ca. 25 kg.. Tine
Raahede køber kamstege til leveing torsdag før.Vi mødes torsdag 1. nov. til
borddækning og opsætning af gevinster. Vi mødes kl. 18.00. Endvidere skal
der bruges 25 kg. skrællede kartofler samt 12 liter sovs. Samme priser som
sidste år.. Tilmelding 6 dage før og Eigil udsender invitation snarest muligt.
Helle køber ind og afleverer dagen før.Gudmund og Mogens arrangerer
bakospillet m.h.t. præmier m.v. Bille råber op. Jytte S. evt. behjælpelig med
extra spilleplader.
4. Program for 2019.
Vi afventer plan for udlejning af forsamlingshuset og planlægger herefter
program for 2019.
.
5. Opfølgning og nyt fra udvalg
- Økonomi.
- Indestående på Borgerforenings konto 73.263,81 kr.
- Indestående på Forsamlingshus 62.948,,61 kr
- Indestående LDS. 86.269,34 kr
- Indestående Lindeballe DK 32.655,77 kr.
- Lokalråd
- Møde afholdes 11. okt. 2018.
- Forsamlingshusudvalg.
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Ikke noget nyt.
Lindeballe. dk
Drøftelse af projekt ”Hjerteløber”.
Ny Webmaster skal findes.
PR.
Ikke noget nyt.
Legeplads og stier.
De sidste pæle er klar fredag.
Bevillingsudvalg (LDS)
Ikke noget nyt

Samarbejdsudvalg menighedsrådet.
Ny formand for menighedsrådet er valgt..
Huske-ide bank.
Der er ikke noget nyt.
Næste møde.
Den 5. december 2018 kl. 18.30 hos Gitte og Mogens (planlægning af
generealfors.)
8. Evt.
Anvendelse af penge fra jubilæumsgave : kan evt. anvendes til udsmykning –
der snakkes sammen i ”kunstudvalget”.

Helle/Eigil

