LINDEBALLE og OMEGNS BORGERFORENING
Formand: Mogens Madsen, Åstvej 30, 7321 Gadbjerg, tlf.: 23345228
Kasserer: Jytte Troelsen, Nedvadvej 6, 7323 Gadbjerg tlf. : 4115 1432

Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's
Generalforsamling 2019.
Fredag d. 22. februar 2019 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus.
1.

Valg af dirigent: Gudmund Nielsen blev valgt.

2.

Valg af protokolfører: Anna Nielsen blev valgt.

3.

Valg af stemme tæller: Jørgen Tang og Carsten Lissau.

4.

Formandens beretning: Mogens Madsen aflagde beretning over det
forgangne år (bilag 1).
Mogens indledte beretningen med at fortælle, at vi lige NU er 297 medlemmer af
Lindeballe og Omegn Borgerforening. Dette blev mødt med bifald fra de fremmødte.
Alle de ti aktiviteter, der havde været siden sidste generalforsamling blev gennemgået.
Man kan vist roligt konkludere, at de alle havde været en succes. De to arrangementer,
Sankt Hans aften og Spis sammen og banko, var helt klart dem med de fleste
deltagere, men også de to, der kræver mest energi fra bestyrelsen – så godt gået.
Høstfesten holdes også igen i 2019, skønt man pr erfaring ved, at det giver lidt
underskud.
Lige nu er der vejarbejde på Åstvej, derfor er alle flag holderne til flag alleen markeret
med stålpinde, så de kan findes igen, når nu der er blevet lagt nyt asfalt på.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen fra Lindeballe Forsamlingshus Udvalget (LFU) blev fremlagt af
Jytte Søndergård (bilag 2).
Jytte gav en meget fin og fyldestgørende beretning af året, der er gået i Lindeballe
Forsamlingshus. Årest kæmpeaktivitet med projekt nyt loft, nye lamper, ventilation,
maling og gardiner i den store sal lykkedes kun , fordi så mange frivillige meldte sig
på banen. Oven i hatten kom så også lige et nyt gulv og lamper i den lille sal .
Eneste udestående i dette projekt lige i øjeblikket er udsmykningen i den store sal,
men også denne aktivitet kører på skinner.
Det ville dog også være en god ide, at gøre lidt ved toilet området og gangen.
Der er kommet ny besætning på i Vejle Kommune som samarbejder med LFU,
men også det ser ud til at blive en succes.
Udskiftningen af taget er fremrykket til 2020, fra tidligere lovet 2021-2022.
Jytte var også lidt inde på økonomien hen over året – og forklarede lidt om
forskydningen af betalingen af drifts omkostninger til Vejle Kommune.
Der blev udtrykt stor tak for opbakningen fra hele Lindeballe og omegn - til at få
driften af forsamlingshuset til at køre perfekt.
Beretningen blev godkendt.
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Lindeballe.dk - Beretning ved Gudmund Nielsen (bilag 3).
Gudmund fortalte lidt om nedlæggelsen af Netcafeen og de øvrige aktiviteter, der har
været hen over året. Der er også blevet fundet en ny webmaster til afløsning for
Freddy Frandsen.
Rent økonomisk går det fint – ikke mindste på grund af de afholdte LAN party’s.
Beretningen blev godkendt.
Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) - Beretning ved Bo Hasselstrøm.
Bo fortalte, at der har været en ansøgning i 2018, nemlig støtten til Projekt
”Lofter/lamper” i den store sal, hvor der blev bevilliget 30.000.- kr. Der er lige nu ca.
86.000.- kr tilbage på denne konto.
Beretningen blev godkendt.
5.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2018/2019.
Jytte Troelsen fremlagde regnskabet (bilag 4).
Fremlæggelsen viste en rigtig god og sund økonomi i både Lindeballe og Omegn
Borgerforening, Lindeballe dk, Lindeballe Forsamlingshus udvalg og Lindeballe
Dagligvare Støttemidler .
Og vel er der blevet brugt mange penge – men vi har også opnået meget med dem.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Valg til bestyrelse.
Jytte og Arne Troelsen har siddet i fire år.
Helle Borup og Henrik – modtager ikke genvalg.
Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:
Ragna og Niels Uth
Ulf Jacobsen
Tine Ellegaard

7.

Valg af suppleanter.
Susanne Fritzen og Jette Andersen – begge meldte sig frivilligt.

8.

Valg af revisor.
Linda Hasselstrøm - genvalgt.

9.

Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler:
Bo Hasselstrøm – genvalgt.

10.

Evt. nye medlemmer til Forsamlingshus-udvalget.
Jytte Troelsen vil gerne være med.

11.

Indkomne forslag – ingen.
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12.

Eventuelt.
Der blev stillet forslag om eventuelt at få sat shelters op i Lindeballe – måske med
tilskud fra Vejle Kommune og LDS. Bestyrelsen i LOB kigger på dette.
Birgit Wammen kunne ønske sig ”informations tavler/materialer” ved Stenovnen
og Ballingsminde.
Mogens fortalte om påsætningen af pile på pælene og pointerede, at stierne fortsat skal
vedligeholdes.
Bo gav Linda’s ide videre med at nedlægge Ballingsminde, flytte de to sten til
kirkegården og lave pladsen om til P-plads, Multibane for børn eller Petanque bane.
Dette forslag gav anledning til en livlig debat om, hvorfor netop denne plads skal
bestå. Alle var vist enige om, at pladsen er totalt mislige holdt, så noget må gøres.
Vejle Kommunes ”Grønne områder” kunne kontaktes, så også denne plads blev
lidt mere se-værdig. Jytte Søndergård tilbød at gøre dette.
Til slut takkede Mogens Jytte og Arne Troelsen for deres kæmpearbejde i bestyrelsen
de sidste fire år!

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

