
Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 19. November kl. 19.00 hos 

Susanne Fritzen.  

Fraværende:  Jacob Madsen og Ragna Uth. 

 

1.  Opfølgning og godkendelse af referat fra den 6. Oktober.                                                                                                

Referatet godkendt uden kommentar. 

 

2. Evaluering af Spis-sammen og Banko.        

Arrangementet gav et brutto overskud på 14.824 kr. Ingen udgifter til drikkevarer, da de var på lager. 

Mange præmier og meget fin arrangering af Gudmund, samt perfekt opråbning af Søren Bille.                           

Maden slog til og gik til. Kun lige nok sovs og rødkål.                                                                                                     

Der var forslag om påskønnelse af det store arbejde fra frivillige, men da rigtig mange af borgerforeningens 

medlemmer yder en stor indsats for huset og lokalsamfundet, blev vi enige om, at ingen forventer særlig 

hensyntagen og at det kan risikere at give anledning til forskel, forglemmelser og måske utilfredshed.       

Derfor blev vi enige om, at vi generelt ikke giver gaver for frivilligt arbejde udført for Borgerforeningen.                                    

                                                                                                      

3. Skal foreningen have sin egen Mobilepay? Det er ikke rimeligt at vi bliver ved med at benytte Tines 

nummer. 

Bestyrelsen blev enige om, at oprette en erhvervskonto for Borgerforeningen. Det koster et mindre beløb 

om året, samt 75 øre pr. transaktion. Tine sørger for at få kontoen oprettet. 

 

4. Årsprogram.                                                                                                                 

Sangafter: Tirsdag den 25. januar kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Vi serverer ost og rødvin. Pris:?        

Generalforsamling: Fredag den 25. februar kl. 19.00. Smørrebrød.                                                                             

Lindeballe mænd laver mad: Lørdag den 5. marts. Børge Larsen kommer med oplæg til programmet.                   

Affaldssamling og legepladsrenovering: Lørdag den 23. april kl. 9.30. Kaffe på legepladsen.                                

Besøg på kartoffelvirksomheden Danespo i Give: Tirsdag den 10. maj kl. 19.30.                                                                  

Sct.Hans arrangement: Torsdag den 23. juni kl. 17.00, hvor der startes med leg og hygge for børnene.              

Telt, spisning og bål / båltale som sædvanlig.                                                                                                                            

Naturens dag: Søndag den 11. september kl. 14.00. Stien ved Nørskovgaard, ca. 3,5 km. Susanne kontakter 

Finn Lillethorup.                                                                                                                                                                                          

Høstfest: Lørdag den 24. September kl. 18.30. Forslag om Thaimad – menu.                                                                                     

Foredrag: Familie på farten: Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00/19.30. Ole kontakter menighedsrådet om de 

vil deltage som medarrangør.                                                                                                                                                                       

Spis-sammen og Banko:  Fredag den 4. november kl. 18.30.                                                                                                     

Jul i Lindeballe: Torsdag den 22. December kl. 19.30. 

Susanne står for sammensætningen af programmet.            



5. Internationale tilflyttere.      

Borgerforeningen er blevet opfordret til at gøre noget for tilflyttere med anden baggrund end dansk: 

Årsprogram og informationsbreve på engelsk, multietnisk aften.                                                                                    

Menighedsrådet har multietnisk aften og vi mener det vigtigste i lokalområdet er den helt personlige 

kontakt med de nye tilflyttere, både internationale og danske. For nuværende laver vi ikke noget skriftligt 

på engelsk.                                                                                                                    

 

6. Nyt fra udvalg og ansvarsområder. 

Tine har fået tilbud på shelter til legepladsen. Det er til 6 personer og koster 60.000 kr. Pladsen skal vi selv 

sørge for. Prisen er her vurderet at ville koste 9.500 kr.  Tine har udfærdiget ansøgning om tilskud på i alt 

45.650 kr. til Vejle Kommune. (Der kan søges 70% af anlægssummen). Der kan også søges støtte i andre  

puljer. Restbeløbet må vi så ansøge om fra dagligverebutiksmidlerne og/eller fra kassebeholdningen.                                      

 

7. Næste møde. 

Fredag den 7. januar 2022 kl. 19.00 hos Morten.  

 

8. Eventuelt Vejle kommune har fremstillet en pjece om fremtidsvisioner i lokalområderne. Fint arbejde 

bortset fra en ulæselig pjece.                                                                                                                                                                       

Susanne har booket forsamlingshuset til arrangementer i 2022.               

 

9. Eventuelt.                                                                                                                                                                                              

Ingen emner.                                                                                                                                                                                                   
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