Referat af møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse

mandag
den 4.tilseptember
2017 kl. 19.00
Der indkaldes
møde i Gislingelauget
Onsdag, den 7.iapril
2010 kl. 19.00
i mødelokalet
Hallen.
Mødeindkalder:
Anne-Katrine
Mødet afholdes
på Gislinge skole.
Referent: Lise
Tilstede: Claus, Carl P., Palle, Annita, Lili, Anne-Katrine, Lise, Jens, Niels H.

oo
www.gislinge.holbaek.dk

Afbud: Martin Ness, Kjeld Maigård, Inge Jensen

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent
- Referatet blev godkendt, og Lise valgt som referent.
2. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Byens Marked (Stine/ Sanne):
-Mange besøgte markedet, og mødtes med lokale erhvervsdrivende, og en del private
stadeholdere. Vejret var fint, og udgifterne mindre end forventet. Tovholderne gav dog udtryk
for, at det var svært at få tilbagemeldinger fra de forespurgte virksomheder.
3. Kommende arrangementer
- Sjov i efterårsferien (v. Ung Holbæk):
- I uge 42 skal vi deltage i afholdelsen af aktiviteter for 30-40 børn i 10-12 års alderen. Det vil
foregå i hallen, hvor vi serverer saftevand og noget fra bageren (som måske sponsoreres).
Anne-Katrine spørger til fotografering ved arrangementet, og Lise kender en lokal fotograf,
som hun vil spørge.
Tovholdere er Anita, Lili og Jens. Lise er reservehjælper.
- Juletræ og juletræstænding (alle):
- Dato for arrangementet bliver måske 3/12 (første søndag i advent). Palle vil maile til
baglandet, og opfordre Michael Suhr til igen at være julemand. Tovholder kan måske blive
Sanne, og Jens påtager sig igen at stå for juletræet.
Vi vil ikke bruge fakler i år, men overveje et alternativ.
- Kirkens Julekoncert (alle):
- Arrangementet afvikles af menighedsrådet midt i december. Vi skal servere gløgg
og æble-skiver for publikum efter koncerten.
Tovholder er Lise, som får hjælp af Anne-Katrine, Heddie og Asta.
4. Ad Hoc grupper
- Bænke Ad Hoc gruppe (Inge):
- Inge har sendt en redegørelse for bænke, byskrald og byporte.
Bord-bænke-sættene er lidt forsinkede og leveres snarest. Når de er samlet, vil Inge arrangere,
at ”Johnnis Drenge”, en unge-gruppe, der tømmer BySkrald, kan hjælpe med flytningen.
Inge har flere overvejelser om placeringen af bænke. Hun tænker på regnvandsbassinet tæt ved
stien til Kundby, kælkebakken Hejrevej/Ternevej, og evt. skolen eller boldbanen.
Inge har skaffet 5 nye skraldestativer. Der har været udgifter til transport, skæring af skilte,
maling og bogstaver til tekst. Etableringen har kostet 689,45 kr. i alt.

Inge tilbyder at male byportene i Sandby, som Gislinge Lauget ejer. Der skal købes maling.
Udgift til maling blev vedtaget.
I den forbindelse nævner Niels, at der flere steder i byen er brug for lidt maling og en kærlig
hånd. Måske kan vi organisere en arbejdsdag.
- Folder med Gislinge info:
- Carl P. og Claus er ikke kommet videre, men genoptager opgaven.
- Sociale ’arrangementer’ á la kortspil og aftenskole:
- Kortspil-gruppen er i gang, Jens har fået en nøgle.
5. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Inspirationsaftner for lokalområderne i Holbæk kommune (mail fra 10/8)
- Ny statslig forsøgspulje omhandlende landsbyudvikling (mail fra 10/8)
- Vælgermøde i Skamstrup forsamlingshus torsdag 26/10 v. Foreningen Skamstrup & Omegn.
Tema: Landdistriktsudviklingen i Holbæk kommune, partiernes holdning og visioner.
- Møde om Fremtiden for skoler og børnehuse i Holbæk kommunes lokalområder.
Tirsdag 31/10 kl. 19 på Stestrup Skole:
- Ovenstående emner blev gennemgået, og Anne-Katrine opfordrede os især til at deltage i
inspirationsaftener for lokalområderne.
- Overdragelsesaftale ejendele > 500 kr. (Lili/ Anne-Katrine):
- Intet nyt, da vi stadig har indsendt det fornødne, og kommunen "har bolden".
- Nedrivningspulje – Hagestedvej 28? (Anne-Katrine):
- Jens fortæller at huset er ved at blive tømt.
6. Evt.
- Korkoncert i Gislinge? (Carl Peder):
- Desværre var der ikke interesse for koncert i kirken.
- Ekstra nøglesæt til hallen (Anne-Katrine/ Palle):
- Vi har pt. 3 sæt nøgler, som er hos Palle, Stine og Jens.
- Petanquebanen (Jens):
- Der mangler stadig grus på banen. Anne-Katrine foreslår at søge penge til formålet i
kommunens aktivitetspulje.
- Intet nyt fra Ungdomsklubben. (Petter Bak & co.):
- Niels Hansen påpeger at stolene i hallen er urimeligt slidte. De river tøj i stykker, og er
oprindeligt kasseret fra Handelsskolen. Anne-Katrine vil kontakte Jens Albagaard ang. nye
stole.
- Festugen: Niels fortæller at boldklubbens festuge gik godt, men af fremmødet om lørdagen
ikke var som forventet pga. regnvejr. Da klubbens overskud derfor blev mindre, ansøger han
Gislinge Lauget om et sponsorat på 1211,63kr. til dækning af udgift ved annoncering i By og
Land. Det blev vedtaget at give beløbet til boldklubben.
7. Næste møde – dato, referent
- Møde ang. julearrangementet: Mandag d. 2/10 kl. 19.00
- Ordinært møde: Mandag d. 13/11 kl. 19.00

