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Referat:
1. Konstituering af Gislinge Lauget som forening:
1. Velkomst
Fremlæggelse af initielt budgetoverslag 2017?
Niels Snild byder velkommen. Han kan konstatere,
der er lovligt indkaldt til det konstituerende møde.
Ingen af de fremmødte er imod fremlæggelse af
budgetoverslag 2017.
Anne-Katrine har udfærdiget budgetoverslag 2017
baseret på regnskabet for 2016. Anne-Katrine
gennemgår overslaget.
Ubrugte midler fra tidligere år er stort set 0,- kr.
Tilskuddet fra kommunen er 18.000 kr. i 1027.
Derudover har lauget et indestående i banken på
ca. 50.000 kr.
2. Valg af ordstyrer (Snild?). Niels Snild
3. Valg af referent (Lis) Lis
4. Gennemgang af vedtægter
Anne-Katrine uddeler forslag til vedtægterne og
gennemgår alle §§.
5. Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne godkendes.
6. Fastsættelse af kontingent (intet kontingent) - Det er vedtaget, at der ikke betales
kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
De, der er opstillet, til bestyrelsen godkendes (fremgår af såvel dagsorden som referat).
Ingen andre har ønsket at stille op til valg. Stine og Anders var ikke til stede, men har
begge tilkendegivet skriftligt, at de ønsker valg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
De 2 opstillede suppleanter vælges.
9. Valg af revisor
Revisor og suppleant vælges.
10. Eventuelt
ingen bemærkninger.

Husk at underskrive vedtægterne. - Vedtægterne bliver underskrevet af den valgte bestyrelse.

Herefter skal Gislinge Lauget oprettes som frivillig forening via linket nedenfor. Vi skal bruge en
privat NemID til selve oprettelsen, men bare rolig, det betyder ikke, at vedkommende privat er
bundet op på foreningen. Det er bare for at kunne logge ind i systemet. Når foreningen er oprettet,
kan I få en NemID tilknyttet selve foreningen og dens CVR-nummer.
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger

Øvrige punkter:
2. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Gamle Gislinge
Der blev givet megen ros til arrangementet. Der ønskes gerne flere af samme slags med
særligt fokus på værdien af indholdet i forhold til nytilflyttere.
- Juletræstænding
Der opstod nogle farlige situationer p.gr.a. faklerne. Derfor skal der overvejes noget andet
næste år. Tidspunktet foreslås flyttet til kl. 16:00. Passer også bedre i forhold til spisningen i
forsamlingshuset.
- Kirkens julekoncert
Arrangementet blev afholdt som det plejer.
- Julekort
- Ingen bemærkninger.
3. Kommende arrangementer
- Fastelavn
Martin Neess er tovholder på arrangementet. Martin indkalder til planlægningsmøde med
Inge, Anita, Anne-Katrine, Jens og Stine spørges vedr. indsamling af sponsorgaver. Lise
Pagter overtager Lis´ opgaver vedr. indkøb af gaver og kroner.
- Fair Play forestilling
Anette har haft svært ved at få lavet en aftale for et møde. Hun forsøger en ny kontakt.
- Andet, nye idéer?
Det overvejes at Gislingelauget tager initiativ til at markere fru Bondes 100 års fødselsdag.
Jens og Lise finder ud af, om det evt. er muligt at servere lagkage i brugsen.
4. Nyt fra Ungdomsklubben
Ingen bemærkninger.
5. Siden sidst fra Holbæk Kommune
- Ny fælles-skaber Jens Albagaard
Til orientering.
- Foreningsdannelse – krav og møde 6/12
Til orientering.
- Dialogmøde om kommuneplan 7/12
Palle har deltaget i et møde i Svinninge, hvor der også var repræsentanter fra Kundby og
Holbæk kommune til stede. Kommunen afventer en lovændring, før de sender kommuneplan
til høring. Forventes at blive i løbet af sommeren.
- Møde om Trafikale bidrag til den kommende Kommuneplan 19/1 kl. 19
Der er indkaldt til møde af Holbæk byforum. Det handler mest om Holbæk by.
- Projekt "Udviklingskraft i Lokalområderne"
Indbydelsen er udsendt til alle i dag.
6. Evt.
- Ekstra nøglesæt til hallen
Lauget har bedt om 1 sæt nøgler mere. Afventer beslutning om, hvorvidt vi får det.
- Toplag Petanquebanen
Sidst vi fik penge til nyt toplag, blev beløbet søgt fra en pulje. Anette og Inge vil gerne stå for
en ny ansøgning. Anne-Katrine sørger for, at de får kontakt til Jens Albagaard.
- Separat møde om budget 2017?
Sættes på dagsordenen til næste møde.

- Forplejning møder fremover
Sættes på dagsordenen til næste møde.
- Plakatopsætning og -afhentning
Der efterlyses en fast procedure. Anne-Katrine udfærdiger plakaterne. De bliver kopieret på
skolen i Svinninge. Her skal de afhentes og derefter hænges op. Lise Pagter, Carl-Peder og
Anette udgør fremover en "plakatgruppe". Det er en god ide, at medbringe tape m.v. og selv
hænge op de steder, hvor det erfaringsmæssigt ikke sker. Der bliver gjort opmærksom på, at
der er en skiltemand Mejerivej 8, hvis vi får brug for det.
- Forespørgsel om brug af offentligt areal i Gislinge – Ann-Kristin Meyer
Kommunen har giver tilladelse til, at et areal må benyttes til hundetræning. Det vides ikke p.t.
hvilket areal, der er tale om.
Læssøe fortsætter med græsslåning som hidtil. Inge kontakter Martin, hvis det bliver
nødvendigt med en ekstra slåning, når der kommer cirkus.
Der skal i nærmeste fremtid være en drøftelse af, om Byens Marked skal afholdes som det
plejer eller evt. lægges i sportsugen.
Budgetmøde afholdes i bestyrelsen som et særskilt møde den 30. januar 2017. Mødet er åbent.

7. Næste møde – dato - Den 3. april kl. 19:00 i hallen.

