
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 10. april kl. 13.00 i Lindeballe 

Forsamlingshus.  

Fraværende: Morten Thomsen. 

 

1.  Godkendelse af referat fra det sidste møde.                                                                                                

Referat godkendt. Meddelelser fra formanden i relation til referatet: Ny trampolindug er købt og skal 

opsættes på rengøringsdagen.                                                                                                                                                              

Vejle Kommune har efter ansøgning fra Jytte Søndergaard og Susanne Fritzen erstattet LOB med 44.000 kr. 

i forbindelse med tab som følge af Corona-situationen.                                                                                                        

Udgifter til legepladsvedligehold refunderes af LDS-midler. 

 

2. Planlægning af forårsrengøring.                                                                                                        

Bestyrelsesmedlemmer + andre deltagere til legepladsrengøring bedes medtage greb, rive og hakke. 

Legepladsen skal rengøres og ny dug skal påsættes trampolin. Ellers skulle der ikke være større reparations 

projekter i år.                                                                                                                                                                          

Stiudvalget har ansvar for, at nogle går stierne igennem, så de er farbare. Ragna undersøger om der kan 

gøres noget ved et sumpet sted på Lindeballestien. Annelise og John sørger for indkøb af rundstykker mv. 

og Susanne sørger for pizza-bestilling.                                                                                                                              

Ansvarsområder på dagen: Affaldsindsamling langs vejene: Susanne. Legepladsen: John og Herluf, Stierne: 

Ragna. 

 

3. Justering af program – fastsættelse af dato for generalforsamling.                                                                 

Dato for generalforsamling: Fredag den 28. maj kl. 19.00.                                                                                                                     

På valg: Tina, Ragna og Niels. Alle modtager genvalg.                                                                                                       

Bestyrelsen mødes kl. 18.00. Susanne spørger Leif Søndergaard om dirigenthverv og bestiller smørrebrød til 

generalforsamlingen. 

 

4. Plan for salg af medlemskort mm.                                                                                                                        

Rute 1: Betty og Hans.                                                                                                                                                    

Rute 2: Morten, Annelise og John.                                                                                                                             

Rute 3: Ragna og Niels.                                                                                                                                                     

Rute 4: Anne og Gudmund.                                                                                                                                                    

Rute 5: Susanne, Herluf og Ole.                                                                                                                                           

Ældregruppen: Rita Lomholdt.                                                                                                                                    

Tinas mobilepay kan bruges.                                                                                                                                          

Der skal skrives LOB i kommentarfeltet når der betales med mobilepay - og på medlemslisten noterer man 

MP.                                                                                                                                                                                            

Kontingentsats: 50 kr. pr. person. 100 kr. pr. husstand med to voksne personer.                                                        

Alle på medlemslisterne skal helst være besøgt inden udgangen af april.                                                                  

Gudmund trykker programmerne. 



5. Nyt fra udvalg og ansvarsområder.                                                                                                                        

Kontrakten med Vejle Kommune om forsamlingshuset er forlænget til udgangen af 2026.                                                           

App om Landsbyer under lokaludvalget fungerer ikke mere. Ingen ny løsning endnu.                                                  

Ragna finder en taler til Sct. Hans aften. 

 

6. Eventuelt.                                                                                                                                                                                  

Ingen emner. 

 

7. Næste møde.                                                                                                                                                                          

Fredag den 4. juni kl. 19.00 i Forsamlingshuset. Kaffe mv. Tina og Ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


