
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 15. maj 2020 i Lindeballe 

Forsamlingshus. 

 

1.  Godkendelse af referat fra den 17. april. 

Referatet godkendt. Det er ikke krævet i vedtægterne at referatet skal underskrives af hele bestyrelsen. 

Derfor besluttede bestyrelsen at det ikke er nødvendigt. 

Morten kritiserede at LOB`s svar til Lokalrådet ikke var forevist og evt. drøftet i bestyrelsen inden det blev 

sendt til Lokalrådet. Det blev taget til efterretning. Svaret blev godkendt af bestyrelsen. 

 

2. Godkendelse af funktionsbeskrivelse. 

Funktionsbeskrivelsen godkendt med den tilføjelse, at Ole Råhede indtræder i Legeplads og stiudvalget. 

 

3. Havevandring den 26. maj. 

Havevandringerne gennemføres som private arrangementer, så reglerne for forsamlingsforbud ikke 

overtrædes. Der er åben i haverne fra 19 -21. Ingen officiel velkomst eller afslutning. Morten udsender 

invitation på haveejernes vegne. Susanne sørger for vingaver til værterne. 

 

4. Sct. Hans – Planlægning af arrangementet (forsamlingsrestriktion?). 

Senest den 8. juni tager vi stilling til om arrangementet kan gennemføres. Hvis der bliver åbnet op for at der 

må samles 50 personer eller flere, så gennemfører vi arrangementet med bål og båltale, men uden 

fællesspisning og salg af øl og vand. Der skal være tilmelding. Morten spørger Tage, om han vil lave heks til 

bålet. Ragna kontakter Gretha med hensyn til båltale, samt Leif og Søren, at vi ikke skal have gris i år.     

Bålet tændes kl. 21.                                 

 

5. Naturens dag den 13. september ”Vild i naturen”. 

Vi vil forsøge at lave en tur omkring Lindeballe med en naturvejleder. Det skal foregå om eftermiddagen i 

samarbejde med Ringive Menighedsråd. Finn Lillethorup (naturvejleder fra Økolariet i Vejle) har lovet at 

lede turen. Han vil også gerne med til at planlægge ruten. 

 

6. Nyt fra udvalgene. 

Der bliver legepladsrenoveringsdag den 20. juni kl. 9.30. Ole er ”tovholder” til arrangementet. Morten 
udsender invitation til borgerforeningens medlemmer. Der skal tilmeldes arrangementet til Ole. Niels 

leverer 2 lærkestammer til reparation af vippe og gynge. Ole sørger for at samle resterende materialer. 

Susanne sørger for forplejning til dagen. Ragna kontakter Mogens Mølgaard, angående beslag til vippen 

samt om han og Ulf vil efterse stierne. Der er bl.a. en stor gren som skal fjernes. 



En ide om på sigt at flytte legepladsen evt. i forbindelse med en mindre boldbane om til forsamlingshuset 

blev drøftet. Det kunne evt. gøres muligt ved hjælp af fondssøgning og sponsorreklamer. Først skal det dog 

undersøges, om det er muligt at leje/købe et mindre areal nord for forsamlingshuset. 

På den nuværende legeplads, som også er ”cyklistcampingplads” kunne der fint bygges et shelter til 
overnatning. Hvis vi vil flytte skiltet ”Balders Legeplads” skal vi først have godkendelse af menighedsrådet. 

 

 

7. Eventuelt. 

Der er ved at blive lagt nyt tag på forsamlingshuset. Forsamlingshusudvalget sørger for at toiletterne bliver 

malet.  

Angående besøget på genbrugspladsen, så kan vi evt. rykke det frem til kl. 16. Niels spørger rundviseren og 

giver Morten besked. 

Skriften på mindestenene skal males op. Maler Armin vil gøre det for 1500 kr. Det betaler 

borgerforeningen. 

 

8. Næste møde. 

Fredag den 14. august kl. 19.30 hos Susanne. 

 

Referent: Niels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


