
 

 

Mødeindkaldelse til møde i Gislinge Lauget. 

Den 30/9-2021 kl. 1900 i hallens møde lokale.  

Dagsorden. 

Tilstedeværende : kasser Bente, Næstformand Jens, medlem Rikke Kure, Bestyrelsesmedlem 

Thomas og Formand Claus.  

1) vælg af referent. Claus Petersen. 

2) godkendelse af referat fra sidst. Ikke godkendt kommer sammen det nye. 

3) Græs slåning Ankers mark. Afventer svar fra Christian kobbernagl men kommunen har slået det 

hele. 

4) Konference om lokal udvikling den 5/9 i Holbæk sports by Gislinge opfølgning. : det var et godt 

arrangement for flere af de lokale fora’ er var repræsenteret, hvor der blev debatteret lokal 

miljøer og nytænkning, muligheder for et brand for Gislinge? Klynge fællesskaber? 

5) Juletræstænding. Bliver den 28/11 første søndag i advent Jens skaffer træ. Vi afventer Sanne 

om hun ønsker og stå for dette. 

6) Invitation til workshop om cykelstiplanen d. 7/10-21 vi bedes stille med 2-4 deltagere. Vi laver 

et Facebook opslag. 

7) Gislinge mulitiforum. 30,5 millioner kroner er afsat en pulje i kulter og fritidsudvalget, så vores 

ansøgninger skal gå den vej. Ligeledes har vi opgivet oplæg den 5/9 til lokal konference i Holbæk 

sportsby, til flere lokal politikere samt repræsentanter fra DIF (Dansk idræts forbund).  

Bliver projektet ikke realiseret inden 2025, vil donationer blive tilbage betalt samt eventuelle 

udgifter vil blive dækket af lauget, samt gebyret til indsamlingsnævnet på 1100 kr. Det blev 

enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende. 



Forslag om nyt borgermøde. 

Ejendoms administration for vækst og bære dygtighed, har indgået et samarbejde med Gislinge 

mulitiforum hvor de i nær fremtid vil afholde et kommende uformelt møde, omkring en drift og 

vedligeholdeses plan for gislinge multiforum. 

8) indkommende forslag. Ingen forslag modtaget. 

9) evt. Rikke Kure ønsker og være behjælpelig med hjemmesiden. 

Ansøgning på maling til bænke fra Inge og Annette, Jens spørger om de stadig ønsker dem. 

Næste møde bliver 1/11 kl.1900 mødelokalet i hallen.  

 


