
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 27. september 2020 i 

Lindeballe Forsamlingshus. 

 

1.  Godkendelse af referat fra det sidste møde den 14. august. 

Referatet godkendt. Angående flagalle, har der været forslag om to ekstra rør ved Bredsten Landevej. 

Bestyrelsen dropper forslaget, da det er privat grund rørene i givet fald skulle graves ned i. De Flagstænger 

der er for tykke vil Herluf og Niels forsøge at høvle tyndere, så alle flag kan gå ned i alle rør. 

 

2. Spis sammen og banko – aflysning? 

På grund af den forværrede Corona-situation aflyser vi spis sammen aften den 30. oktober. Morten sender 

mail rundt til medlemmerne, samt til Lindeballe dk. 

 

3. Udlejning af flag og borde / bænke. 

Flagene lejes ud til 10 kr. pr. stk. 

Susanne kontakter Henrik Madsen, Mosegården for at høre om det er OK for ham, at vi udlejer bordplader, 

bukke og træbænke til medlemmer. Hvis ikke der er problemer, foreslår vi at udleje borde og bænke til 10 

kr. pr. stk. Vi tager endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Ideer til Årsprogram 2021. 

Susanne havde modtaget forslag om et arrangement omkring ”Matador”. Det kan evt. være i samarbejde 
med ældregruppen og evt. menighedsrådet. Susanne arbejder videre med arrangementet.                       

Ragna foreslog flere spis sammen aftner, hvor frivillige skulle stå for madlavningen. Kunne evt. suppleres 

med spil efter spisning. Der var også forslag om søndagsbrunch, hvor der kunne arrangeres leje for børn og  

”barnlig sjæle”. Spis sammen aftner kan også opfølges af et syng-sammen arrangement. Vores 

arrangementer skal nøje afstemmes med ældregruppens arrangementer, da en stor del af klientellet er de 

samme personer. Det endelige program skal færdiggøres ved næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Nyt fra udvalg og ansvarsområder. 

Der er rifter i trampolin på legepladsen. John undersøger pris på ny dug. Stolpen ved kirken med 

information om stier er knække. Herluf spørger Mogens Mølgaard om han kan sætte en ny op. Ved 

Præsteengsvej skal pilen flyttes på pælen, så den står rigtig når man kommer fra Åst siden.                

Angående evt. opsætning af skilte med ”hunde i snor” har Herluf snakket med Carsten Lissau. Carsten 
mener ikke der er behov for opsætning af skilte, så derfor besluttede bestyrelsen at der ikke foretages 

mere i denne sag. 

Ved bysynet var der møde med 3 embedspersoner fra Vejle Kommune. Fra Lindeballe Borgerforening 

deltog Herluf og Susanne. Vi havde ønske om at byskiltet på Åstvej blev flyttet længere ud af byen imod 



Åst. Vejle Kommune anmoder politiet om af flytte skiltet.                                                                           

Angående grusvejene, så har kommunen et projekt i gang omkring renovering af grusveje. Vi håber vi får 

glæde af dette projekt også i Lindeballe Sogn.                                                                                                 

Angående evt. flytning af legepladsen til forsamlingshuset, så er der ikke problemer med at få tilladelse fra 

kommunen hvis vi ønsker det. 

 

6. Eventuelt. 

Intet. 

 

7. Næste møde. 

Fredag den 13. november kl. 19.00 hos Ragna og Niels.  

 

Referent: Niels Uth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


