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Referat fra Lindeballe og Omegn Borgerforening 's
Generalforsamling 2021.
Fredag d. 28. maj 2021 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus.
1.

Valg af dirigent: Leif Søndergård blev valgt.

2.

Valg af protokolfører: Anna Nielsen blev valgt.

3.

Valg af stemme tæller: Jørgen Tang og Erik Vibjerg

4.

Formandens beretning: Susanne Fritzen aflagde beretning over det
forgangne år (bilag 1).
Susanne indledte beretningen med at omtale nedlukningen af samfundet i forbindelse
med Corona, som den helt store faktor for aktivitets niveauet i 2020.
Vi nåede dog at holde generalforsamling d. 21. februar med flot fremmøde. Ligeledes
fik kvinderne i Lindeballe en dejlig middag, hvor mændene havde været i køkkenet d.
06. marts.
Havevandring i maj, renovering af legepladsen i juni og en lidt ændret udgave af Sct.
Hans blev gennemført.
I efteråret besøgte vi Vejle Genbrugsplads – resten af året stod i aflysningens tegn.
Dette var grunden til, at vi søgte Vejle Kommunes hjælpepulje om bistand – og fik
bevilliget 44.000.- kr.
Vejle Kommunes projekt ”Strategiske landsbyplaner” har via Lokalråd Vejle
Vesteregn bedt om indput fra bl.a. LOB.
Input herfra:
Øget bosætning
Udvidelse/fastlæggelse af landsbyafgrænsning
Etablering af plads til udendørs aktiviteter
Måske et shelter ved Balders Legeplads.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen fra Lindeballe Forsamlingshus Udvalget (LFU) blev fremlagt af
Jytte Søndergård (bilag 2).
Jytte gav en meget fin og fyldestgørende beretning af året, der er gået i Lindeballe
Forsamlingshus. Også her har året været præget af aflysninger.
Positivt er det, at vi fik taget udskiftet så LF fremstår rigtig flot.
Vi valgte at udskyde ”toilet projektet”, hvor Vejle Kommune delvis havde lovet at
bidrage til udgifterne. Vi fik også forlænget driftsaftalen med Vejle Kommune indtil
21.12.2026. Et rigtig godt samarbejde med Vejle Kommune har præget året!

LINDEBALLE og OMEGNS
BORGERFORENING
Formand: Susanne Fritzen, Enemærkevej 15, 7323 Give, tlf.: 22577778
Kasserer: Tine Ellegaard, Bjørnsholtvej 8, 7323 Give, tlf.: 20233617

Hen over året er der gjort meget for at forbedre både økonomi, indendørs og udendørs
arealer.
Stor TAK til alle de frivillige hænder, der bevirker, at vores lille samfund er GODT
kørende!
Beretningen blev godkendt.
Lindeballe.dk - Beretning ved Gudmund Nielsen (bilag 3).
Gudmund fortalte, at der ikke har været afholdt møder i styregruppen. Der er udsendt
12 numre af >>Nyt fra Lindeballe.dk<<.
LOB har nu overtaget udgifterne til ALTIBOX fiberforbindelse i forsamlingshuset.
Beretningen blev godkendt.
Lindeballe Dagligvare støttemidler (LDS) Beretning ved Bo Hasselstrøm (bilag 4)
Bo fortalte, at der har været een ansøgning i 2020, nemlig støtte til renovering af
legeplads på 8.000.- kr.
Der er lige nu ca. 70.000.- kr tilbage på denne konto.
Beretningen blev godkendt.
5.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2020/2021.
Niels Uth fremlagde regnskabet (bilag 5).
Fremlæggelsen viste en god og sund økonomi i både Lindeballe og Omegn
Borgerforening, Lindeballe dk, Lindeballe Forsamlingshus udvalg og Lindeballe
Dagligvare Støttemidler.
Dog er det måske værd at bemærke, at på alle fire konti, skal der betales NEGATIVE
renter til banken.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Valg til bestyrelse.
Tina Ellegaard, Ragna og Niels Uth blev genvalgt.
Jacob Madsen meldte sig som ny i bestyrelsen.

7.

Valg af suppleanter.
Jette Andersen – træder i bestyrelsen, hvis en person forlader den.
Tove og Erik Vibjerg – træder i bestyrelsen, hvis et par eller to personer forlader den.

8.

Valg af revisor.
Linda Hasselstrøm ønskede ikke genvalg, men i stedet var der tilsagn fra Henrik
Skallebæk om jobbet som revisor.

9.

Valg til Styregruppen i Lindeballe Dagligvarebutik Støttemidler:
Gudmund Nielsen - genvalgt.

10.

Evt. nye medlemmer til Forsamlingshus-udvalget.
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Man kan melde sig hos Jytte Søndergård eller skrive sig på listen.
11.

Indkomne forslag – ingen.

12.

Eventuelt.
Sct. Hans er rykket til start kl. 18.00. Jacob havde et ønske om yderligere
fremrykning.
Der orienteredes om et møde d. 22.06.2021 mellem Vejle Kommune og Billund
Lufthavn omhandlende planer vedrørende jordkøb, jernbane osv.
Problemerne med den meget tætte trafik på Billundvej blev også vendt.
Transportudvalget i København bestemmer over vejen, men det skal IKKE forhindre,
at der lægges pres på politikerne om dette.
Græsslåning – Jørgen efterlyste hjælp til dette – man kan skrive sig på listen – eller
aftale med Jørgen.
Nyt program – Susanne vil gerne have input til det kommende års program.
Frivillige hænder - bestyrelsen har stadig brug for hjælp fra alle de mennesker, der
brænder for vore lille samfund!

Dirigent Leif Søndergård
---------------------------------------------------

PS.
Hvis man ønsker et kunne læse alle indlæg og regnskabet, sker det ved henvendelse til
sekretæren i LOB, som opbevarer originalerne.

