
Referat fra bestyrelsesmødet den 03. sept. 2019 hos Tine og 
Ole. 

1. Underskrive referat.  
Referat fra 23. maj underskrevet, undtagen af Eigil, der var fraværende. 

2. Kommentarer Sankt Hans Aften og havebesøg 8. august. 
Flot Sankt Hans aften med 82 deltagere, heraf en del nye beboere. Martin 
Fogh leverede en god båltale. Gretha Fogh Jensen har indvilget i at holde 
båltalen næste år 2020.  Endvidere skal der til 2020 findes en ny til at lave 
heksen til bålet, da Tage Hansen efter mange års flot arbejde har meldt fra 
m.h.t. at levere heksen til bålet. Til havebesøg 8. august var der mødt 56 
deltagere, trods silende regn  i begyndelsen, men senere med tørvejr og en 
god aften. Ragna kontakter emner for næste års havebesøg. 
 

3. Planlægning af Høstfest 28. sept. Kl. 18.30. 
Maden er bestilt hos Cafe Surprise til en kuvertpris på kr. 240 ved 75 
personer. 
 Mogens kontakter Carsten Svendsen ang. Musik. 
 Gitte og Mogens sørger for beholdning af forskellige drikkevarer – vin, øl, 
vand samt spiritus til baren. 
 Til natmad serveres hot dogs – Tine og Ole sørger for indkøb hertil.  
Småkager til kaffen: Ragna.  
 Blomster til bordene: Gitte spørger Anna Nielsen. 
 Vi mødes fredag den 27. sept. Kl. 19 til borddækning. 
 Eigil udsender invitationer og modtager tilmeldinger. 
 Baren passes af Ulf, Ole, Niels og Mogens.  
Tine og Ole sørger for lys og servietter – Gitte producerer isterninger. 
 Sange findes  trykt på lager i forsamlingshuset. 
 Kassepersonale: Tine og Eigil. 
Pris pr.person kr. 250,00 
. 

4. Planlægning af Spis Sammen og Banko – 1. nov.  Kl. 18.30. 
Der skal være 24. hovedgevinster – alle tænker over hvem der skal spørges 
om  sponsorering af gevinster. 
 

5. Opfølgning og nyt fra Udvalg. 



 Økonomi: 

 Indestående 

 Borgerforening       kr. 66.859,95 

Forsamlingshus       kr. 85.336,53 

LDS  Drift                  kr. 85.947,12 

Lindeballe DK          kr. 27.436,75 

Lokalråd: 

Træplantning i Lindeballe, langs Bredsten Landevej vedtaget og planlagt. 

Forsamlingshusudvalg: 

Forsamlingshuset lukkes i maj og juni md. 2020, p.g.a.  montering af nyt tag.  

Lindeballe.dk: 

Intet nyt. 

PR: 

Intet nyt. 

Legeplads og stier: 

Mogens og Ulf slår græs  på stierne. 

Samarbejdsudvalg – nyt fra Menighedsrådet: 

Naturens Dag 2019, 8. sept. Arrangeres af Menighedsrådet. 

Bevillingsudvalg: 

Ingen ansøgninger. 

 
6. Huske og ide bank 

Foredrag m. Anders Agger. 

Foredrag med Helge Rude ( Familien på farten) 

Sangaften med Steen Nielsen, Uhe. 

  



7. Næste møde. 

     Afholdes 9. oktober kl. 19.00  hos Herluf. 

8. Evt. 
Ikke noget. 
 
 
Niels/Eigil. 
 

 

 

 

 

 

 

 


