
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 29. november 2020 i 

Foreningshuset Karlskov. 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt. Flagstænger er høvlet til, så de alle skulle kunne gå ned i rørene langs vejen.  Aftalen 

med Mosegårdens udlejning om, at de sponsorerer telt til Sct. Hans, imod at borgerforeningen ikke 

udlejer/udlåner borde og bænke står ved magt. Flagene udlejes fortsat til medlemmer. 10 kr. pr. stk. Herluf 

er kontaktmand til flagudlejning. 

 

2. Årsprogram 2021 

Arrangementet med Matador udsættes til senere p.gr.af coronasituationen. 

Fredag den 26. februar kl. 19.00: Generalforsamling. Tekst som i 2020 programmet. 

Fredag den 5. marts: Lindeballe-mænd laver mad. Vi foreslår, at man kan tilmelde sig til selve spisningen, 

selv om man ikke deltager i madlavningen. Susanne spørger ”tovholder” Børge Larsen om han synes det er 
en god ide. 

Lørdag den 24. april kl. 9: Forårsrengøring. Tekst som i 2020-programmet. 

Torsdag den 20. maj kl. 19.00:  Havevandring hos Bente og Carl, Åstvej 18, Lindeballe, 7321 Gadbjerg. Stor 

Rhododendron have. Afslutning i haven med egen medbragte kaffe. 

Onsdag den 23. juni: Sankt Hans aften. Af hensyn til børnefamilier fremrykkes spisning til kl. 18.00. 

Børnebål tændes kl. 18 og der kan bages snobrød. Det store bål tændes kl. 20. Ragna spørger Susanne og 

Palli om en af dem vil holde båltale. Heksen laves af Tage ?? 

Lørdag den 14. august kl. 15.00: Lege- og hygge på Balders Legeplads. Deltagerne medbringer selv kaffe, 

mad og drikkevarer. Borgerforeningen sørger for at bål er grill er tændt og arrangerer forskellige gamle/nye 

lege. Tilmelding til ?? 

Søndag den 12. september kl. 14.00: Naturens dag. Niels kontakter Finn Lillethorup om han er villig til at 

lede en vandretur på Lindeballestierne. 

Lørdag den 25. september kl. 18.30: Høstfest. Steen fra Uhe er bestilt til at underholde. Ellers samme tekst 

som i 2020 programmet.  

Fredag den 5. november kl. 18.30: Spis-sammen og Banko. Tekst som i 2020 programmet. 

Onsdag den 22. december: Jul i Lindeballe?? 

Susanne vil spørge Gudmund, om han kan hjælpe med trykning af programmet. 

Medlemskort og programuddeling skal ske i Januar måned. Nye tilflyttere på ruterne kontaktes af dem der 

har de pågældende ruter. De der havde gratis adgang til aflyste arrangementer i 2020, kan benytte denne i 

2021. 

 



3. Nyt fra udvalg og ansvarsområder. 

Ny trampolindug til legepladsen koster ca. 6000 kr. Omkostninger til øvrige materialer, der er brugt til 

reparation af legepladsen, udgør ca. 8000 kr. Susanne sender ansøgning til Lindeballe dagligvare 

støttemidler om dækning af udgifterne.                                                                                                                        

På grund af coronasituationen har der været tab på udlejning af huset og aflysning af arrangementer på i alt 

ca. 50.000 kr. Jytte Søndergård og Susanne laver ansøgning til Vejle Kommune om dækning af disse tab. 

 

4. Eventuelt. 

Duge fra Søndermarkshallen i Give kan fås gratis. Annelise, Ragna og Susanne ser på dugene. De kan evt. 

deles med Foreningshuset. 

5. Næste Møde. 

Torsdag den 14. januar kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Annalise og John sørger for kaffe mm. 

Referent: Niels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


