Referat fra møde i Gislinge Lauget
d.31.august 2016
Hvor: Gislinge hallen, laugets mødelokale
Hvornår: 31.august 2016, kl.19.00
Mødeindkalder: Anne Kahtrine
Referent: Sanne
Fremmødte: Kjeld, Anne Kathrine, Thomas, Martin Neess, Annette, Inge, fællesskaber Sara, Lis, Jens og
Sanne
Indehaver af nøglen til hallen og den lille pengekasse: Sanne

1. Referat fra d.18.maj 2016, godkendt.

[Inden dagsorden kom på bordet, brugte vi en times tid på et lille krisemøde. Lauget mangler hænder, og
talen faldt på, hvorfor vi ikke kunne skaffe flere frivillige:
-måske er årsagen laugets indstilling (er vi for sure og refererer til fortiden?)
-måske er årsagen, at beboerne har for travlt
-måske er årsagen, at beboerne ikke kan overskue, hvilken byrde man påtager sig
-måske skulle vi forsøge med sanktioner. F.eks. kunne vi aflyse juletræstænding, som ellers er meget
populært.
Inge og Sanne laver et årshjul, så alle laugets aktiviteter bliver mere overskuelige og systematiseret.
Vi kunne ved arrangementer være endnu mere lokale, når vi handler. F.eks. lave ind indkøbsaftale med
Brugsen.
Vi tog en hurtig runde, hvor de fremmødte fortæller, hvad deres intentioner er:
Se bilag 1]
2. Intet nyt.
Fællesskaber Sara har kontaktet Michael.
3. Ved borgermødet opstod en trafikgruppe, som har gjort det virkelig godt. Godt gået Martin og
Martin!
4.
a. Hjemmesiden: Fællesskaber Sara fortæller, at Christian S. gerne hjælper med, at åbne
for muligheder på laugets hjemmeside. Sara formidler gerne noget kontakt.
Udnyt Velkommen Til Holbæk langt mere. Se f.eks. Orøs hjemmeside.
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b. Siloen: Intet nyt.
5. Byens Marked gik godt. Fint fremmøde.
-Til Byens Marked 2017, kunne vi overveje at tage flere fotos og få nogle citater fra gæster som
hygger sig, så vi har noget at brande med, i forhold til at vække opsigt og øge fremmødet ved
det kommende Byens Marked. I den forbindelse kunne en amatørfotograf (som kan få dækket
udgifter eller få en flaske vin, som tak for hjælpen) være en god idé, så vi har nogle mere
professionelle billeder. (Dette tiltag kunne med fordel implementeres ved alle laugets
arrangementer.)
-Byens Marked kunne også have mere fokus på, at beboerne kunne mødes over en kop kaffe
el.lign., så det handler om socialt samvær og ikke om penge. Vi har stadig problemer med
mange flere sælgere end købere.
-Ved Byens Marked er der brug for mere lokkemad. Vi kunne overveje hoppeborg, sluch ice og
den slags.
-Vi (læs: lauget) skal arrangere nogle attraktioner på dagen, så det bliver mere professionelt.
Måske det kan lokke flere gæster til.
-Vi kunne overveje: En grillfest. En stor grill kunne opsættes, hvor gæsterne selv medbringer
kød, som de selv griller på den store grill, som vi stiller til rådighed.
-Endeligt foreslås det, at Boldklubbens sommerarrangement (Sportsugen/Byfest) og laugets
Byens Marked, slås sammen, da begge arrangementer har til hensigt, at samle Gislinges
beboere og give dem en god dag, hvor man kan møde andre beboere. Vi er ikke konkurrenter,
og nogle beboere kan alligevel ikke adskille laugets og boldklubbens arrangementer fra
hinanden. Boldklubben og lauget hjælper alligevel hinanden ved begge sommer
arrangementer.
6.
a. Sjov I Efterårsferien: Jens og hans kone gennemfører arrangementet, hvis det bliver til
noget.
b. FairPlay: Annette er primærperson ved arrangementet.
Annette, Jens og/eller Inge viser FairPlay rundt på skolen og i forsamlingshuset.
c. Gamle Gislinge: Leje forsamlingshuset, sætte borde og stole op.
Kåre, Trine eller Knud kunne inviteres til at holde et oplæg.
Fremmødte kunne medbringe egne fotos, som en eller to fra lauget kunne scanne ved
arrangementet, så vi på den måde får et større arkiv af ældre fotos fra Gislinge.
-Der kunne serveres kaffe og småkager. Forsamlingshuset kunne også stå for at sælge
noget man kunne drikke og spise på dagen.
-Ved betaling af forsamlingshuset, kunne vi overveje at gøre brug af skolens
samlingssal, som vi kan bruge uden beregning.
-Dato for arrangementet: primo november 2016.
-Arrangeret af: Anne Kathrine, Lis og Sanne.
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7. Ungdomsklubben fik penge af lauget til deres tur på Bakken.
De havde haft en virkelig god tur. Sponsoratet gik til tur/retur samt turpas til Bakken, og gjorde
det muligt for alle interesseret at deltage.
8.
a. Sparerunde: Fællesskaber Sara fortæller, at vi selvfølgelig ikke skal aflyse planlagte
arrangementer. Men ellers gerne være lidt mådeholden ift. at bruge penge.
b. Mødet om affald hos Holbæk Forsyning: Martin Neess og Sanne deltog, som
repræsentanter for Gislinge. Det var et fint møde, hvor der er planlagt en opfølgning
d.5. oktober 2016.
c. Borgerbudgettering: Anne Kathrine og Sanne repræsenterede Gislinge.
Afstemningsmetoden bliver det store nye i uddelingen af pengene. (puljen med
2x200.000 kr. årligt, som alle 17 lokalesamfund i Holbæk kommune kan søge andel i.)
d. Tilflytterindsats: Vi skal have spredt budskabet om, at Instagram skal bruges meget
mere aktivt.
e. Umbraco: Vores arkiv fremstår intakt.
9.
a. Brugsen: Vi kunne prøve at skabe mere opmærksomhed på lauget nede i Brugsen.
(Lauget har sin egen glasramme i indgangspartiet)
-Vi kunne opsætte et tilmeldingsskema, hvor beboere kan melde sig til at bage en kage,
varme kakao eller løse andre opgaver ved forstående arrangementer.
-Annette og Sanne udtænker, hvordan vi løser opgaven bedst.
b. Byskrald: Holbæk kommune har et forløb for jobparate(?), som eventuelt kan tømme
vores byskrald.
Inge finder ud af, om vi skal betale for denne service, affaldssække osv.
Der blev talt lidt om, hvor vi skal købe skraldesækkene. En rulle koster 25 kr. i Brugsen,
mens de i byggemarkederne koster 10 kr.
-Opdateret bykort med billeder af, hvor man kan komme af med sit byskrald laves af
Inge og Anne Kathrine.
c. Solsikken: Solsikken har ansøgt om penge.
Vi bliver enige om, at de kan få 1500 kr. sammen med en mail til Mette S., hvor vi
takker for gensidig hjælp (strøm, vand, hoppeborg osv.).
Sanne mailer til Mette S., Lis skal have en mail efter d.15.9.16, med bankoplysninger, så
pengene kan overføres til Solsikken.
d. Gislingeruterne: Fællesskaber Sara påminder om de 35.000 kr. vi har modtaget til
synliggørelse af Gislingeruterne. I 2010 blev projektet igangsat, og bør snart afsluttes,
derfor skal vi tage stilling til, om der skal laves og opsættes et skilt eller ej. Fællesskaber
Sara tilbyder sin hjælp til udførelsen af skiltet.
Der bliver talt om, at lade pengene gå tilbage til Holbæk Kommune.
En app kan på sigt være et alternativ.
e. Rundvisning: Fællesskaber Sara kunne godt tænke sig en rundvisning i Gislinge.
Lis tilbyder en guidet tur, hvor Annette og Sanne også gerne deltager.
(Muligvis en onsdag eller fredag)
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f.

Halloween: Halloween overvejes arrangeret i 2017. Muligvis i samarbejde med
Meninghedsrådet og Boldklubben.
g. Vindsejlet: Den skal tages ned primo/medio oktober.
Jens er primærperson på projektet, og sørger for, at den tilbageleveres til Niels, indtil
den skal bruges igen.
h. Datoer: Fællesskaber Sara ønsker datoer for laugets arrangementer, så de kan
synligeres på Holbæk Kommunes informationskanaler.
10. Næste møde afholdes d.26.oktober 2016, kl. 19, i Gislinge hallen.
a. Referat: Snild/Lis/Sanne
Mødet sluttede ca. kl. 21.10
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Referat fra laugsmøde d.31.august 2016 - Bilag 1
Gislinge Lauget: Aftaler vedr. roller og ansvar august 2016
Navn:
Anette
Zilstorff

Hovedansvarlig for:
1. Kasserer (overtager fra Lis).
2. Tovholder på FairPlay stykket.

Martin Nees

1. Står for affaldsindsamlingen.
2. Indspil til kommunen vedr.
trafiksikkerhed.
3. Tovholder på Fastelavn 2017.

Thomas
Jetmar
Kjeld
Maigaard
Sanne
Skovgård

Jens Larsen

Lis Toftdal

Inge Jensen

Ønsker vedr. deltagelse generelt:
Konkrete opgaver, ikke planlægning, ikke
referent.
Gerne noget inden for egen aldersgruppe.
Opsætte plakater.
Separate, begrænsede opgaver, hvor han selv står
for det. F.eks. varmer gerne kakao eller bager
kage.
Deltagelse i ad hoc grupper er OK

1. Aktiviteter ifm. fodboldklubben i
boldklub regi.
1. Tovholder på juletræ 2016.
2. Overtager foreløbig nøglen til
hallen og den lille pengekasse.
3. Evt. Halloween 2017.
1. Tovholder på Sjov i efterårsferien
2016 (hvis det bliver til noget).
2. Skaffer juletræ og opsætter.
lyskæde2016.
1. Kirkens julekoncert 2016.

1. Ordner blomsterkrukkerne.
2. Tømme byskrald .
Anne-Katrine 1. Kontaktperson imod Holbæk
Ipsen
kommune.
2. 1. behandling af alle henvendelser.
3. Webredaktør på hjemmesiden.
4. Laver plakater og julekort.
5. Deltager i initiativer fra Holbæk
kommune.
6. Ordstyrer og mødeindkalder.

Hjælpe GL med konkrete opgaver, tovholder på
konkrete opgaver OK. F.eks. bage kage og varme
kakao.
Planlægge, udføre etc. tovholder på opgaver OK.
Kigger på forbedring omkring hjemmesiden.
Deltager i div. initiativer fra Holbæk kommune.
Hjælper gerne med det, han plejer, inkl.
opsætning af plakater og indsamling af
sponsorgaver.
Flytter fra Gislinge ultimo 2016. Hjælper indtil da
med de sædvanlige ting, når hun ikke er på rejse.
Regner med, at ordne fastelavnsgaver 2017. Evt.
varme kakao ved juletræstænding 2016.
Stopper i GL nu, men hjælper Sanne med årshjul
for opgaver.
Deltage ved planlægning og afvikling af
arrangementer samt møder.
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