Referat af møde i Gislinge Lauget
onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00
i Gislinge Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge
Tilstede: Anne-Katrine, Jens, Sanne, Keld, Niels R, Lis, Lene, Tim & Rikke Dieu,
Stine Ravn, Anette Zilsdorff, Niels Snild g og Sara
Afbud: Martin Neess, Michael Suhr og Martin Læssøe

www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 6/1 2016.
- Godkendt 2. Opfølgning på tiltag for at få aktivitetsniveauet op (Martin Læssøe og Michael
Suhr)
Punktet udsættes, da Martin og Michael ikke er til stede. Martin har modtaget liste
med cvr-numre over Gislinge-virksomheder, men intet samarbejder ml. Martin og
Michael er i gang. Michael forbereder invitation iht liste med forventet møde i
september
3. Udvalgsmøde samt dialog- og udvekslingsmøde v. Projektudvalget for Lokal
Udvikling, Holbæk Kommune.
Møde den 14. juni 2016.. projektudvalget holder møde 16-18 ; derefter gælder
invitation primært Lauget for fællesspisning. Sara undersøger, hvor vores invitation er
havnet
4. Opfølgning på igangværende emner:
- Sikring af møllestubben v. Elmegårdsvej (Martin Neess)
Det viser sig, stubben ejes af grundejerforeningen Elmegårdsvej, der arbejder videre
med projektet
- Vigepligtsforhold v. udkørsel fra skolens P-plads (Skolevej/Idrætsvej)(Jacob van
Dijk)
Ingen skrivelse tilgået Lauget for ok for brug af Laugets navn ; Jacob ikke til stede.
5. Affaldsindsamling søndag den 17. april (Martin Neess)
Færre deltagere i år ; 13 inkl. børn. 6 af 8 by-ruter blev derfor ikke dækket.
Ca. 150 kg affald samlet med gribetænger/handsker udlånt af Holbæk Kommune.

Kage bagt af Michael Suhrs "madmor" fra Bryggeriet og kaffe brygget og leveret af
Henry, Sandbyvej. Tak for hjælpen til alle tre. Martin tager stilling til om han vil
arrangere affaldsindsamling næste med dette års ringe tilslutning

6. Kommende arrangementer
- Byens Marked 26. juni 2016
Ad.hoc gruppe nedsat: Sanne, Lis, Anne-Katrine, Lene, Tim, Rikke, Anette og Stine.
Keld og Tim som muskler på dagen.
Gruppen mødes hos Lene, Tranekær 1, Gislinge kl. 19 onsdag 25. maj 2016
7. Nyt fra ungdomsklubben
Vi har intet hørt fra Petter, så der er intet at berette.
8. Evt.
Nytilflytter Anette efterlyser info om Lauget og dets arbejde. Anne-Katrine og Inge
opdaterer Lauget tidligere uddelte folder. Keld tilbyder, at Boldklubben uddeler folder
sammen med Kirkebladet. Den uddeles næste gang
Niels Ribjerg påtænker at tilmelde sig grill-arrangement med grejtrailer i Tuse 26. maj
Anne-Katrine videresender tiltag, info og tilbud fra Holbæk Kommune på mail. Tak
Lis efterlyser afløser som kasserer, da familien flytter til Holbæk til december.
Snild anmoder om kr. 3750.- til stuntman-workshop for børn i alle aldre ved Gislinge
Festuge. Dette blev vedtaget
Ved affaldsindsamlingen lovede Michael Suhr, at "hans" drenge ville være behjælpelige med
at højtryksrense Laugets bord/bænksæt på Ankers Mark. Mette, SFO, har lovet "lån" af el
og vand til dette. Efterfølgende indkøbes klar træbeskyttelse, der fremmer holdbarheden
(glemte at sige det, men refereres alligevel)
Vindreducerende dug er opsat på hegnet af Jens og Niels Ribjerg. Tak.
10.

Næste møde
Dato: 31. august 2016
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Snild

