Referat
af møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse

onsdag
den 7.tiljanuar
kl. 19.00
Der indkaldes
møde i 2015
Gislingelauget
Onsdag,
den
7.
april
2010
kl.
19.00
i Gislinge Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Tilstede: Anne-Katrine, Niels R, Niels S, Martin, Jens, Inge, Lis, Marc,
Sanne, Keld (forlod mødet 19.45), Christina.

oo startede med en præsentationsrunde.
Mødet
www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 26/8
- Godkendt 2. Opfølgning på:
- Halloween i Hallen.
Sanne, Inge og Anne-Katrine har reserveret hallen den 3/10 til et arrangement. Budget, 3000 kr. bev.
- Sikker udkørsel fra Vænget til Byvej.
Lauget har intet hørt siden sidste møde, så vi afventer ny henvendelse.
- Græsslåning ved Gadekæret (Christina Stenbjerg undersøger)
Christina oplyser, at ejendomsservice-folkene arbejder på at finde en løsning.
3 Kommende arrangementer:
- Sjov i efterårsferien
Lis og Inge deltager tirsdag
Kaja og Jens deltager onsdag
Vores indsats er, at sørge for gulerødder til børnene, kaffe og kage til de voksne.
- Juletræ/juletræstænding (29/11
Der er fejl i dagsordenen. Datoen er 22/11. Jens skaffer juletræ og sætter træet op sammen med Niels
Snild. Sanne, Martin og Lis varmer cacao. Lis bestiller i brugsen og bringer det ud. Martin skaffer
termokander. Der er usikkerhed, om hjemkundskabsholdet bage småkager. Ellers bliver det pebernødder. Anne.Katrine sørger for sanghæfter og køber vin til musikkerne. Inge spørger, om Tina Berg vil
holde talen. Inge undersøger, om der kan laves et event omkring hest og vogn/julemand.
- Julekoncert:
Inge, Anne-Katrine, Mie, Heddie og Lis deltager. Vi medbringer hver især lidt pynt fra haven til
bordene.
4. Status på opstilling af skraldespande:
Inge har arbejdet hårdt for projekt Byskrald. Der er nu indsamlet 7 skraldespande, der fordeles i byen.
Lauget orienteres om de steder, spandene stilles op. Tømmes af Sanne og Inge. Der er blevet lidt
kommunal "snak" om vi kan tømme i fritterens container, men indtil videre er det det, vi gør.
Budget 1500-1600 kr. godkendes. Anne-Katrine orienterer byen via facebook.

5. Temamøde om udvikling, der hvor vi bor (8/10)
Repræsentanter for Gislingelauget bliver Inge, Anne-Katrine og Lis. Stedet er "Makværket" i
Knabstrup. Højkoleforstander m.m. Tyge Mortensen holder et oplæg, derefter drøftes de forskellige
emner i mindre grupper. Anne-Katrine har lavet et oplæg for Gislingelauget, som godkendes.
Christina får tilsendt en kopi.

6. Borgerbudgettering efterår 2015 (ansøgningsfrist den 14.9, afstemning den 27/9)
Niels Ravn har søgt om 48.000 kr. til nye vinduer i forsamlingshuset. Vi håber det går igennem,
men der skal skaffe mange personer, der vil møde op og stemme for det.
7. Projekt infoskærme i lokalområderne.
Lauget får løbende information om emnet. Vi fastholder hidtidige holdning.

8. Nyt fra ungdomsklubben.
Petter deltager ikke i mødet. Han har sendt en skriftlig orientering om status til Anne-Katrine, der
læser det op for deltagerne. Emnerne berører " sjov i efterårsferien", status vedr. indretning i nye
lokaler, finansieringsproblemer i de nye lokaler m.v.
9. Evt. (incl. gamle telte)
Vind-dug skal tages ned for vinteren. Det sker på søndag kl. 10. Niels R, Inge og Marc mødes. Opbevares
hos Niels R.
De flytter samtidig borde/bænke, så der kan slås græs, hvor det har stået.
Teltene får skolen råderet over. Skal udlånes til andre institutioner eller foreninger, hvis de kan bruges der.
Martin er blevet inspireret af en lille by i Jylland, Vestervig, der har fået repareret fortove m.v. med et
smukt resultat for penge, søgt gennem byfornyelsesfonde, f.eks. AP Møllerfonden. Han vil gerne have
inspiration til, hvordan han kan komme videre med et lignende tiltag i Gislinge. Gislingelauget bakker op
om det. Martin vil gerne høre, hvis der er steder her i byen, hvor der er et særligt behov.
Jens Albagaard i kommunen får oplyst kontaktperson, som han vil spørge.
Anne-Katrine køber vin til fru Bonde til jul, som anerkendelse for hendes indsats for at holde byen ren.
Marcs datter sørger for overrækkelsen.
Der købes og uddeles julekort, som de øvrige år.
Sanne har lavet et elektronisk spørgeskema til en undersøgelse af, om der er udviklingspotentiale for
nye ideer og indsatser i Gislingelauget. Skemat godkendes og lægges ud via facebook.

10. Næste Møde:
Dato: 6. januar 2016
Referent: Lis

