Referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj hos Eigil.
1. Underskrive referat.
Referat fra 11. marts underskrevet, undtagen af Herluf og Ulf, der var
fraværende.
2. Kommentarer Forårsrengøring.
En god dag med pænt fremmøde, ca.30 deltagere. Der var lidt forvirring
omkring fordeling af ruter, derfor skal de bestående lister over ruter anvendes
på dagen. Der var indkøbt 60 stk. rundstykker, samt smør, ost og marmelade.
Til dem der deltager i frokosten, bestilles ½ pizza pr. person. Desuden var der
medbragt 2. ks. øl og 1. ks. vand.
3. Kommentar til opsætning af flag.
Gudmund vil sørge for nedfræsning af flag. Mogens sørger for rør, hvor disse
mangler.
4. Planlægning af Sankt Hans Aften.
Huske og aftalelister fra ”huskemappen” blev gennemgået og udfyldt vedr.
Sankt Hans og rundsendes via mail til bestyrelsen af Tine. Båltaler inviteres til
at spise med af Mogens. Eigil udsender invitation ca. 1. juni med oplysninger
om priser og tilmelding. Mogens aftaler med Henrik Madsen ang. Dato og
tidspunkt for opsætning af telt. På samme tidspunkt afhentes og opstilles
borde og bænke m.m. Vi afventer nærmere tidspunkt.
5. Planlægning Havevandring 8. august
- 3 haver i Lindeballe by besøges og Mogens følger op på aftaler herom.
- Bænke: Mogens.
- 3 gange vingaver: Ole
6 Planlægning Høstfest 28. september.
- Musiker Carsten Svendsen er bestilt. M.h.t. mad undersøger Tine muligheder.
7. Opfølgning og nyt fra udvalg.
Økonomi:
Indestående
Lindeballe DK

kr. 32.285,31

Forsamlingshus kr. 73.272,57

LDS

kr. 86.054,39

LOB

kr. 52.821,76

Lokalråd:
Enighed om at foreslå Lokalrådet at afholde et vælgermøde ved næste valg.
Niels retter henvendelse til lokalråd.
Forsamlingshusudvalg:
Projektor skal ændres – fungerer ikke optimalt efter nyt loft og belysning.
Udsmykning er nu færdig udført og opsat.
Lindeballe.dk:
Karl Plougstrup er ny web-master.
PR:
Intet nyt.
Legeplads og stier:
Mogens har sørget for græsslåning på stierne.
Samarbejdsudvalg – nyt fra Menighedsrådet:
Ole kontakter Menighedsråd vedr. Naturens Dag, som i år arrangeres af
Menighedsrådet.
Bevillingsudvalg:
Intet nyt.
8. Huske og ide bank
Vælgermøde – lokalrådsregi.
Foredrag med Helge Rude ( familien på farten)
Sangaften med Steen Nielsen, Uhe.Evt. med spis sammem hvor frivillige laver
maden.

9.Næste møde.
Afholdes 3. september kl. 19.00 hos Tine og Ole.
10. Evt.
Ikke noget.

Niels/Eigil.

