Referat fra bestyrelsesmøde i Gislinge Lauget 30/1-2017.
Tilstedeværende: Formand Palle Jensen, kasserer Lili Andersen, bestyrelsesmedlem Lise Pagter,
Bestyrelsesmedlem Carl-Peder Marcussen, 1 og 2 bestyrelse suppleant Anne-Katrine Ipsen og Claus
Petersen. Menige medlemmer Annita og Inge.
Claus Petersen blev valgt til referent.

1 Status på konstituering som forening – udestående.
Kasserer Lili har været i dialog med vores bank, for at få styr på foreningens midler og ligeledes at få styr på
det rent administrative, sende vedtægter og en liste med navne på bestyrelsen.
Foreningen skulle udpege nogle kontaktpersoner, som udover at være repræsenter for Lauget, ligeledes
skulle have adgang til Netbank samt et dankort. Kasserer Lili og formand Palle blev valgt, dog skulle der lige
undersøges hvilket Dan/kreditkort foreningen skulle have, samt muligheder for Mobilepay.
2 Samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
Vi afventer et udkast fra Kommunen
3 Vejledende budget for 2017.
Budget blev godkendt, dog med nedskæringer i juletræstændingen med 2500 kroner, så i stedet for 7500 er
der kun 5000 til rådighed og til generalforsamlingen sænker vi beløbet med 500 kroner , så i stedet for 1000
kroner er der kun 500 kroner til næste generalforsamling. Eftersom vi bruger lidt ekstra i år, vil vi næste år
se på yderligere besparelser.
4 forretningsorden diskussion.
Under § 1 administration stk. 3 skulle vi finde en ny nøgleholder, samt en ekstra nøgleholder. Formanden
og bestyrelsesmedlem Lise blev valgt som nye nøgleholdere, og Lauget vil udvikle en låneblanket til
fremtidige grupper, der har brug for lån af hallen.
Under stk. 4 Mangler foreningen en inventar liste, som Inge snarest ville lave.
Ligeledes gør foreningen opmærksom på man gerne må kvittere med ja eller nej tak, når man får en
invitation eller bliver bedt om hjælp, dette ville være meget behjælpeligt, når man ved, hvad man har med
og gøre.
Foreningen gør opmærksom på, at man på næste møde vil evaluere en ny ad hoc gruppe, som vil udarbejde
en velkomst information til nye tilflyttere, frivillige til dette bør møde op.
Og til information er der borgmester besøg den 20/3 i byen kl. 19.00, og næste bestyrelsesmøde er den 3.
april kl.19.00 i hallen.

