
Referat fra bestyrelsesmøde i LOB den 7. oktober kl. 19  

Mødet afholdes hos Henrik, Åstvej 36. 

Afbud fra Jacob og Tine 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 29. august. 

 

Vi mangler stadigvæk 1 stk. flagholder (Henrik). 

Vedtægtsændringer tages op på næste møde.  

 

2. Planlægning af Spis sammen og Banko d. 4. november. 

 

Menu: Hamburgerryg med grønlangkål, hvide og brune kartofler. 

Citronfromage til dessert. 

Jette, Ragna, Morten og Henrik er på madholdet, Jette som formand. De 

køber selv ind. 

Susanne spørger Lene og Hans, om de vil skrælle kartofler. 

Annelise køber/bager småkager. Morten står for øl og vand. Niels og John 

dækker bord. 

Vi mødes alle kl. 16.00. 

Anne og Gudmund vil gerne ordne gevinster. De skal have dem senest d. 30. 

oktober. Når de modtager gevinsterne, skal værdi og sponsor være anført. 

Hele bestyrelsen søger sponsorere, vi skal have 24 hovedgevinster og 48 

sidegevinster. Er der ikke nok gevinster, laver vi selv nogle, til vores 

arrangementer.  

Søren Bille vil gerne være opråber, Gudmund vil gerne sidde ved siden af. 

Susanne skaffer bankoplader. 

Morten laver indbydelse. Tilmelding senest d. 30. oktober, til Susanne. 

Samme pris som sidste år. 

 

3. Shelter. Opfølgning. 

 

Vi følger op næste gang. 

 

4. Nye højskolesangbøger til Forsamlingshuset. 



 

Vi ønsker nye sangbøger til forsamlingshuset. Vi har derfor søgt Kronjylland 

om et tilskud på 19.742 kr. Ellers vil vi prøve at finde andre sponsorer, da vi 

ikke selv vil bruge penge på dem.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Ideer til næste års program. 

 

Familiefest 

Besættelsesmuseet i Århus 

Spis og skrid 

Svampe tur 

Bål mad 

Kage dyst 

Jule stue 

Wellness dag 

Give museum 

Fælles ture 

Fugle ture 

Give museum 

Nationalmuseet Jelling 

Tema fest 

Svampe tur/naturens dag rykkes til oktober. Niels spørger Finn Lillethorup. 

Foredrag. Morten spørger Richard Østerballe. 

 

 

6. Datoer for næste års faste arrangementer (booking af Huset) 

 

Generalforsamling 23-02-2023 

Mænd laver mad 04-03-2023 

Høstfest 30-09-2023 



 

7. Sangaften 22. november 

 

Vi mødes kl. 18.00 til 19.30. 

Else Haubjerg Rasmussen skal have 600 kr. for at lede os. 

Entre pris 50 kr. Vi serverer kaffe og lidt forskellig ost. Der kan købes vin, øl og 

vand. 

Morten laver indbydelse og tager mod tilmelding. 

 

8. Nyt fra udvalg og ansvarsområder.  

 

Susanne fortalte, at vi har fået et tilskud til varmeregningen til 

forsamlingshuset. 

En pæl med ridning forbudt på præsteengstien, er blevet rykket op. Henrik får 

fat i et pælebor og får den sat på plads. 

Niels fortalte fra et møde i Vejle vestegn, om et nyt område for solceller. 

Omkring trafikken til og fra Legoland i højsæsonen. Udsigtsruten. Vejle 

vestegn er kommet på facebook. 

 

 

9. Næste møde 

 

18. november 

 

10. Eventuelt 

 

Far til 4, er ikke endeligt opgjort, men det giver underskud. Det viste vi godt. 

Der var 48 betalende. 

Næste års program skal til tryk hos Gudmund, inden jul 

 

 

 


