
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 17. april 2020 i Lindeballe 

Forsamlingshus. 

 

Fraværende: Ole Råhede. 

 

1.  Fordeling af udvalgsposter. 

Susanne Fritzen retter Funktionsbeskrivelse. 

PR: Morten Thomsen 

Lokalråd: Herluf Tang. 

Samarbejdsudvalg: Ole Råhede. 

Forsamlingshusudvalg: Susanne Fritzen. 

Lindeballe DK: John Klausen. 

Legepladser og stier: John Klausen, Ragna Uth. 

Bevillingsudvalg LDS: Herluf Tang. 

 

2. Renovering af legepladsen. 

Legepladsen blev besigtiget. En del trænger til vedligehold og reparation: 

Vippen er gået itu. Gulvet i legehuset er mørnet. Trappetrin er faldet af. Affaldsspand dur ikke. 

Skiltet med ”Balders Legeplads” burde flyttes hen til indgangen. 

Et par nye gynger ville være ønskeligt. 

Priser på nye gynger og andre materialer undersøges. (John/Ragna). 

Frivillig arbejdskraft forsøges fremskaffet. 

 

3. Strategiske landsbyplaner. 

Lokalrådet har bedt om ønsker for en fremtidig udvikling af området. Bestyrelsen var enige om, at det er 

naturen, der skal være prioriteret højest i Lindeballe. Men hvor det kan indpasses vil vi gerne have flere 

mennesker til at bo. Nogle få byggegrunde, også udenfor det nuværende byskilt, vil kunne lade sig gøre 

uden at skæmme den nuværende natur. Det kunne evt. være som storparceller. 

 

 

 



4. Min landsby App. 

Lindeballe.dk vil stadig være den foretrukne meddelelsesplatform for Lindeballe Borgerforening, men vi vil 

sætte vores arrangementer op på ”Min Landsby”, så der er koordination med de andre foreninger mv. i 
lokalområdet. Susanne vil løbende opdatere Min Landsby App. 

 

5. Kommende arrangementer. 

Havevandring 26. maj: Vi regner med at gennemføre arrangementet trods Coronavirus, da det foregår 

udendørs.  Susanne kontakter værterne og Morten udsender mail til medlemskredsen om at vi 

gennemfører, men under sundhedsstyrelsens regler gældendende til den tid. (Tina sender mailliste til 

Morten).  Desuden opsætter Morten et skilt i opslagstavlen på Forsamlingshuset med meddelelse om at 

oprydningsdagen den 25. april er aflyst og at havevandringen gennemføres. 

Sct. Hans: Gretha Engsig Jensen, Gødsbølskovvej har lovet at holde båltale. Leif Søndergård skal spørges om 

sponsering af kød. Henrik Madsen spørges om telt.  

Høstfest: Steen fra Uhe er reserveret til at spille. 

 

6. Eventuelt. 

Nye tilflyttere skal have bogen om Lindeballe. Alle tænker på om der er/kommer nye tilflyttere, der skal 

bydes velkommen, skal have bogen og et gratis medlemskab første år, samt deltage gratis i et af de faste 

arrangementer. 

 

7. Næste møde. 

Fredag den 15. maj kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Morten sørger for kaffe mv. 

 

 

Referent: Niels  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


