
Referat fra bestyrelsesmødet den 09. okt. 2019 hos Herluf. 

1. Underskrive referat.  

Referat fra 03. sept. Underskrevet. 

2. Kommentarer Høstfesten 28. sept. 

En god aften med 64 deltagere, incl. Bestyrelsen og med god respons fra de 

fremmødte. Generel tilfredshed med musikken – Carsten Svendsen bestilles 

til næste års høstfest 26. sept. 2020 – Tine bestiller Carsten Svendsen.       

Maden bestilles på  et senere tidspunkt. 

Der blev forbrugt 18 fl. Hvidvin og ca. 30 fl. rødvin, samt div. øl og vand og 

ikke særlig meget til drinks – det varierer meget fra år til år m.h.t. drinks. 

 

3. Planlægning af Spis Sammen og Banko 1. nov. 

Gitte sørger for indkøb af vin, Gitte og Mogens checker op på beholdning af 

øvrige drikkevarer.  

Menu: Flæskesteg m. kartofler, rødkål,  brun sovs, samt asier, syltetøj. 

Flæskestege bestilles af Tine – Gitte sørger for indkøb af rødkål, asier og 

syltetøj. Kartofler bestilles og afhentes hos Jens Uth: Herluf og Niels. 

Der startes kl. 9 fredag med klargøring – af stege: Gitte, Ole og Ragna. 

Kartoffelskrælning: Mogens, Niels, Herluf, evt.Hans Raabjerg. 

Ole laver sovsen – hjemmestegning flæskestege: Ragna og Ole. 

Småkager til kaffen leveres af Ragna. 

Desset: citronfromage: laves af Tine og Oles piger. 

Borddækning: Torsdag aften kl. 19 – alle. 

Der forventes 90-100 deltagere. 

Oprydning og rengøring foregår fredag aften efter Banko og Spisning. 

Lys og servietter: Ragna. 

Mogens spørger Bille om opråbning. 

Mogens kontakter Gudmund m.h.t. planlægning af bankospillet. 

Gevinster: 24 hovedgevinster og 48 sidegevinster. 



Gaver mailes til Mogens senest 20. oktober –  invitationen medtages til 

sponsorerne (bruges som bilag). Gitte har klaret en del gaver for nuværende - 

- alle.  

Pladepris som sidste år – Tine sørger for prisoversigt til kassen. 

Tilmelding senest 26. okt. 

Kasse og pladesalg: Tine og Eigil.  

4. Program 2020 – planlægning. 

Havebesøg: Ragna har lavet aftale med Birgit og Holger, samt Eva og Henrik 

I august md. 

Generalforsamling fastsat til 21. februar. 

Mænd laver mad fastlagt til 6. marts. 

Sct. Hans 23. juni 

Høstfest 26. sept. 

Banko og Spis Sammen: 30. oktober. 

Jul i Lindeballe: 22. dec. 

Oprydning: en lørdag i april.’Evt. sang aften med Steen Nielsen. 

Evt. foredrag: Familie på farten m. Helge Rude. 

5. Opfølgning og nyt fra udvalg. 

Økonomi: 

Sct. Hans: overskud kr. 7.768 

Høstfest: underskud kr. 4.419 

Kassebeholdning: kr. 26.181,50 

LFU:                        kr. 89.144,73 

LOB:                        kr. 62.567,68 

LDK:                        kr. 25.279,28 

LDS:                        kr. 85.838,80. 

 

Lokalråd: 

80 stk. træer kommer i uge 45 



Møde afholdes 23. okt. i Foreningshuset ang. Ny app. 

 

Forsamlingshusudvalg: 

Nyt tag i 2020 er bevilget. 

Besluttet at indgang og toiletter skal have en ”make over”. 
 

Lindeballe.DK: 

Møde afholdes 24. okt. 

PR: 

Pressemeddelelse udsendes efter nyt tag er færdigt og renovering af toiletter 

og Forsamlingshuset igen er klar til brug. 

 

Bevillingsudvalg (LDS): 

Intet nyt. 

. 

6. Huske og Ide bank. 

Aften med Allan Olsen 

Aften med Perry Starbæk. 

 

7. Næste møde. 

Aftalt til torsdag 5. dec. hos Ragna og Niels. 

   

8. Evt.  

Ikke noget. 

 

 

 

Niels/Eigil. 

 

 

 

 



 

 

 

 


