Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 14. august 2020 hos Susanne.
1. Godkendelse af referat fra den 15. maj.
Referatet godkendt.

2. Opsætning af flagalle ifm. Konfirmation den 16. august.
Flagalleen opsættes lørdag aften af: Herluf, Tove og Erik Vibjerg og Ragna og Niels.
Flagalleen nedtages søndag aften kl. 19.30 af Morten, John og Ole.

3. Virksomhedsbesøg 4. september.
Vi mødes på genbrugspladsen, Vestre Engvej 70,7100 Vejle, fredag den 4. september kl. 16.30.
Man sørger selv for transport. Rundvisning tager ca. 1,5 time og der bliver ingen servering.
Susanne tager 2 flasker vin med til rundviser Torben Kjærgaard Andersen.
Der må maximalt være 30 deltagere, så der bliver tilmelding til Susanne.

4. Naturens dag den 13. september.
Morten sender indbydelse ud til medlemmer. Teksten ligger på Lindeballe dk.
Susanne tager vin med til Finn Lillethorup.
Ole tjekker lager af øl og vand, så der kan bydes på en forfriskning efter gåturen.

5. Høstfest den 26. september.
Susanne og Ragna undersøger madtilbud/kokke. Må max koste 250 kr. pr. kuvert incl. servering.
Pyntning: Ragna spørger Ingse om hun vil stå for det.
Ole tjekker vin, øl, vand og spiritus og sørger for evt. ekstra indkøb.
Natmad: pølser +brød. Ragna sørger for indkøb af pølser, brød, servietter, kaffe, småkager mv.
Pris pr. person: 250 kr. Kassemestre: Morten og John.
Tilmeldingsfrist afhænger af hvor sent madleverandør og musik (Steen) kan vente. Susanne giver Morten
besked inden indbydelse udsendes.
Under 50 tilmeldte: Høstfesten aflyses.
Under 60 tilmeldte: Bestyrelsesmedlemmer der deltager betaler selv.

Over 60 tilmeldte: Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke.

6. Nyt fra udvalgene/ansvarsområder.
Legepladsrenovering gik godt. En del nye tilflyttere deltog. Susanne søger dækning af materialeudgifter ved
LDS. Ole arbejder videre med evt. opstilling af 1-2 sheltere på legepladsen, samt evt. flytning af skilt.
Lokalråd: Møde afholdt om landsbyafgrænsning omkring Lindeballe. Der var drøftelse af evt. udstykning af
nye byggegrunde.
Den 20. august er der bysyn fra Vejle Kommune. Umiddelbart er der ingen problemer med hvad kommunen
holder.
Susanne har modtaget en henvendelse fra Carsten Lissau, som ikke bryder sig om løse hunde på
Lindeballestierne. Herluf vil kontakte Carsten, så de kan blive enige om hvad der kan gøres. Evt. opsætning
af nye skilte vil stiudvalget tage sig af.
7. Eventuelt.
Forslag til dagsordenpunkter på et senere bestyrelsesmøde:
Udlejning af flagalle og evt. borde og bænke.
Forslag op placering af LDS-midler i en puljeordning, så de giver en smule afkast.
Afgrænsning af område, som skal have tilflytterpakke og evt. afgræsning af medlemsområde.

8. Næste møde.
Søndag den 27. september kl. 10.00 i forbindelse med oprydning efter høstfest.

Referent: Niels

