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Referat fra møde i Gislinge Lauget d. 29. maj 2017
I Gislinge Hallen
Tilstede: Palle, Anita, Carl Peder, Inge, Lise, Niels (Snild), Jens, Lili.
Afbud: Niels Ribjerg, Claus, Sanne, Anne-Katrine.
1. Referat fra sidst blev delvist godkendt. Enkelte punkter måtte afklares og præciseres nærmere.
2. Evaluering af arrangementer: Fair Play arrangementet blev ikke til noget pga. mangelfuld
kommunikation fra teatret til Anette, der var tovholder.
3. Kommende arrangementer: Byens marked, som Stine og Sanne arrangerer, vil i år sætte fokus på
lokale erhverv og byens kulturelle- og sportslige aktiviteter, frem for de mange små private
”loppemarkeder”, der tidligere har fyldt meget på byens marked. På mødet diskuterede vi
muligheden for, at der reserveres et mindre område til de private stadeholdere, hvoraf mange er
børn, der sælger brugt legetøj.
Niels repræsenterer Sportsugen, som afvikles ons.-lør. uge 32. Niels fortæller om planerne, og at
der sædvanligvis forventes et tilskud fra Gislinge Lauget til en aktivitet. Vi har budgetteret med et
tilskud, og afventer en ansøgning fra Sportsugen. Der bliver også brug for praktiske hjælpere, så
Inge og Lise meldte sig frivilligt.
Andet, nye ideer: Carl Peder forslog et musikarrangement i kirken til efteråret. Et sangkor fra
Asnæs, som Carl Peder selv er medlem af, vil sammen med et mindre orkester, kunne skabe en
flot koncert i vores kirke, der som bekendt har en fin akustik. Økonomisk vil der blive nogen lønog transportudgifter, der forhåbentligt kan dækkes af billetsalget. Palle spørger om Gislinge Lauget
skal dække et muligt underskud. Vi besluttede ikke noget, da Carl Peder først skal i gang med at
kontakte menighedsrådet og sin korleder, for dermed at blive mere præcis på udgifterne. Inge
tilbød at være med i projektet.
4. Ad Hoc-grupper: Bænkegruppen, repræsenteret af Inge, fortæller at leveringen er forsinket, pga.
stor efterspørgsel på produktet. De oprindeligt tre bord-bænkesæt er blevet til to, da materialer
fra det tredje skal bruges til reparation af vores gamle bænke.
Inge fortæller om samarbejdet med Johnny, der leder en gruppe arbejdsparate unge, som bl.a.
tømmer vores byskrald. De vil gerne opsætte flere stativer til byskrald, og da Inge har div.
materialer til formålet, er der ingen udgifter. Inge vil på Facebook angive de nye stativers
placering.
Gruppen af unge kan løse andre opgaver, fx græsslåning på mindre områder, der ikke bliver
passet.
Folder med Gislinge info er ikke kommet i gang. Claus er interesseret i at medvirke sammen med
Carl Peder, der dog er noget i tvivl om, hvad der ligger af materiale i forvejen. De to vil undersøge
sagen nærmere.

2

Sociale arrangementer: Jens har fået en aftale med Jens Albagård, om at få en nøgle efter
sommerferien, så gruppen, der vil låne et lokale i hallen til kortspil, kan komme i gang.
5. Intet nyt fra Ungdomsklubben.
6. Siden sidst fra Holbæk Kommune:
Overdragelsesaftale: Vi har sendt en liste over vores ejendele over 500 kr. Den er endnu ikke
underskrevet, da der er tvivl om hvorvidt petanquebanen skal med på listen. Vi diskuterede også
overdragelse af skaterbanen, som pt. ejes af Lauget. Niels bemærkede, at vedligeholdelse af banen
kan være omfattende.
Kursus i at få flere til at bidrage mere til fællesskabet: Vi syntes alle rundt om bordet, at der er
rigeligt med div. opgaver til os, men at andre udenfor bestyrelsen vil kunne have glæde af kurset.
Niels har gode erfaringer med lokalt netværk, der brænder for en opgave. Det virker!
Lokalområdernes Udviklingspulje: Palle har været til møde i komiteen, der uddeler penge til lokale
formål. Vi fik eksempler på, hvad der blev søgt om, og hvad man bevilgede. Vi kunne ikke
umiddelbart finde egnede projekter her i området, der er relevante til en ansøgning.
Nedrivningspulje, Hagestedvej 28: Jens har stadig kontakt med ejeren, der nu har understøttet en
mur ud til vejen. Jens følger op på sagen.
7. Ekstra nøglesæt: Igen – igen – der arbejdes på sagen!
8. Nyt møde: D. 4. september 2017 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen.
Referent:
Lise Pagter

