
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i LOB den 29. april kl. 19. 

Mødet blev afholdt hos Annelise og John 

Deltager: Susanne, Morten, Ragna, Niels, Jette, Tine, Henrik, Annelise, John 

Afbud: Jacob 

Referent: John Møller Klausen 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 23. marts 

Danespo besøget bliver gennemført. Ragna & Niels sørger for øl og vand, samt 

vin til rundviseren. 

Flagalle d. 15. Maj.  

Opsætning kl. 9.00: Ragna, Niels og Henrik. 

Nedtagning kl. 19.00: Jette, Jakob, Annelise og John. 

Ulf vil gerne slå græsset på stierne; hvis nødvendig kommer Niels ud med 

buskrydderen. 

 

2. Evaluering af Forårsrengøring. 

Super god dag med godt vejr og højt humør. 36 kom til rundstykker, og var 

gode til at fordele sig på de opgaver der var. Tak for det.  

Affald, var der ikke så meget af rundt på vores stier, så vi har besluttet ikke 

længere at følge landsindsamlingen, men bare lave vores egen 

affaldsindsamling. 

Legehuset fik en fin ny trappe. 

 

3. Videre plan for opsætning af shelter.  

Shelter pladsen blev planeret, men er stadigvæk lidt for høj. Jacob og Henrik 

er på opgaven. 

Da vi har fået en donation fra Jelling Sparekasse, har vi valgt at købe og lægge 

nye fliser under shelteret. Jacob og Henrik er på opgaven og de melder tilbage 



 

 

til Tina når de er færdig. Tina vil herefter tage kontakt med det firma, der skal 

komme og sætte shelteret op. 

 

4. Planlægning af Sankt Hans: 

a. Klargøring af plads, affaldsposer, sange. (Alle) 

b. Telt? Vi kan ikke længere låne telt, men (Morten) er ved at undersøge 

 om vi kan købe et til 90 - 100 personer. Prisen skal dog godkendes af 

 bestyrelsen.      

 Får vi et telt, skal det stilles op onsdag d. 22. Juni kl. 17.00. Teltet tages 

 så ned fredag d. 24. Juni kl. 16.00.   

 Morten skriver i indbydelsen, at man gerne må komme og hjælpe. 

 Hvis vi ikke får et telt, er det vejret der bestemmer om vi sidder på 

 pladsen eller er nød til at flytte til forsamlingshuset. 

c. Borde og bænke, duge, blomster. (Alle). 

d. Bål. Niels spørger Erik, om han vil vende det, (så vi ikke brænder dyr 

 af, der har søgt ly).      

 Bål til snobrød. (Morten) 

e. Heks. (Mette) 

f. Gril, kul, grilltænger, handsker. Grillen tændes kl. 16.00. (Morten). 

g. Menu: Leif sponsorerer ben. Susanne finder ud af hvem der vil lave 

 dem. Der undersøges om ben kan laves om til nakkekoteletter, 

 Susanne snakker med Leif. Hun køber også pølser. Ragna handler ind 

 til salat, som laves af hende og Jette. Morten køber vand, øl  

 og vin. Kartoffelsalat og snogbrød ved Susanne & Ragna, de finder 

 nogle der vil hjælpe. Annelise bager kage, eventuelt sammen med 

 andre. Vin til dem der skal have det. (Susanne) 

h. Susanne & Jette leger med børnene. 

i. Invitation sendes ud 1. Juni, og reminder d. 10. Juni. (Morten) 

 Tilmelding til Tine på tlf. 20233617 eller mail. 

 tine.ellegaard@altiboxmail.dk senest d. 13. Juni. Annelise tager imod 

 penge. 
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5. Nyt fra udvalg og ansvarsområder.  

Det er besluttet, at medlemmer af borgerforeningen kan låne flag, borde og 

bænke. Jette Andersen står for udlevering. (28906368). 

John snakker med Gudmund om, at få det med på Lindeballe.dk. 

Det store træ på legepladsen der er dødt, skal fælles. Susanne snakker med 

Henrik og kirketjeneren. 

Niels fortalte fra mødet i Uhe, omkring motorvejen. Man kan finde 

information ved at søge på MidtJyskeMotorvej eller i Lokalråd Vejle 

Vesteregn. 

 

6. Næste møde. 

29. August kl. 19.00 hos Jette. 

 

7. Eventuelt 

Susanne husker vin til havevandring. 

 


