
Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 7. Januar kl. 19.00 hos Morten 

Thomsen (afholdt i forsamlingshuset).  

Fraværende: Herluf Tang og Ole Råhede. 

1.  Godkendelse af referat fra den 19. November.                                                                                                

Referatet godkendt uden kommentar. Tina meddelte, at mobilepay til LOB er oprettet. 

 

2. Opkrævning af kontingent og uddeling af årsprogram mv.                                                                                                      

Adresselister blev ajourført og uddelt. Anne og Gudmund har lovet at tage en rute.                                                             

Vejnavn og nr. skal opgives i kommentarfelt ved betaling med mobilepay.                                                                         

Adresselisten skal ajourføres hvis der er ændringer eller mangler. Desuden noteres på adresselisten om der 

er betalt kontant, med mobilepay eller overført til bankkonto.                                                                                           

Omdelingen skal være foretaget inden den 4. februar. Tilbagemelding til Tine.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      

3. Planlægning af Generalforsamling.                                                                                                                                               

På valg: Herluf Tang (modtager ikke genvalg), Ole Råhede (modtager ikke genvalg), John Klausen (modtager 

genvalg), Annelise Klausen (modtager genvalg), Morten Thomsen (modtager genvalg), Susanne Fritzen 

(modtager genvalg). Til nyvalg foreslår bestyrelsen: Tove og Erik Vibjerg. Ragna spørger om de vil foreslås.  

Som dirigent foreslår bestyrelsen Leif Søndergård. Niels kontakter ham.                                                                             

Bestilling af smørrebrød, indkøb af kaffe mv.: Susanne.  Øl, vand: Morten. Småkager: Annelise og Ragna.                    

Borddækning kl. 18.00. Morten udsender reminder på mail til medlemmer. 

 

4. Nyt fra udvalg og ansvarsområder.                                                                                                                                            

Angående shelter meddelte Tine, at der er søgt om 70 procent dækning af udgifterne hos Vejle Kommune. 

Når evt. bevilling er modtaget, kan vi evt. søge midler andre steder. Kommunen behandler ansøgninger i 

februar. Gulvet i forsamlingshuset er slebet og lakeret. Der er kommet flere afmeldinger p.gr. af 

Coronasituationen.                                                                                                                                                                             

På legepladsen er der trin til legetårnet, som er lidt for små. John ser på sagen.                                                                  

Jacob vil undersøge, om der er mulighed for at søge midler til nye legepladsredskaber.  

 

5. Næste møde.                                                                                                                                                                                 

Onsdag den 23. marts kl. 19.00 hos Ragna og Niels. 

 

6. Eventuelt.                                                                                                                                                                                          

Jacob påpegede problem med altid at afholde bestyrelsesmøde fredag aften. Morten lovede, at være så 

fleksibel som hans arbejde tillader med hensyn til en gang imellem at finde en aften midt i ugen.                           

Jacob meddelte, at der ikke kan være sikkerhed for telt til Sct. Hansaften, da teltudlejningsfirmaet måske 

sælges. 

Referent: Niels 


