Referat af møde i Gislinge Lauget ang. juletræstænding
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00
i mødelokalet i Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lili
Tilstede: Claus, Anne-Katrine, Jens, Lise, Lili, Sanne
Afbud: Ingen

Referat:
1. Gennemgang af arbejdsdokument for juletræstænding
- Sanne tilbød at være tovholder.
- Vi havde talt om, at tænde træet d. 26. november, men Sanne kunne ikke den dag.
Træet tændes i år søndag d. 3. december, og vi samles ved Forsamlingshuset kl. 16.00.
Det er lidt tidligere end ellers, men det passer bedre med den efterfølgende spisning i
forsamlingshuset og at det er mørkere.
Fakler til optoget har været farligt. Flagermuslygter er en mulighed, de er ikke farlige på
samme måde. Håndteringen af lampeolie, påfyldning og opbevaring af lamperne, kan være
vanskeligt.
Anne-Katrine havde nogle knæklys med, 8 mm. De fås i flere farver, lyser fint og er sikre.
Det blev besluttet, at købe 200 stk. knæklys. Anslået, 600 – 800,- kr.
En person skal være vært og tage imod deltagerne ved forsamlingshuset. Anne-Katrine vil
gerne, men er usikker på, om hun kan. Sanne vil i så fald være vært.
Lili tilbyder at være på Ankers Mark under optoget. Skal tage imod kander og tage imod
optoget.
Anne-Katrine vil gerne fotografere, og hvis hun ikke er med den dag, så vil Sannes mand.

2. Hvem påtager sig hvilke opgaver? Bemærk, Niels Ribjerg mangler i år.
- Jens sørger for indkøb, fældning og transport, opstilling af træet. Han vil låne lift hos
Maler-Steen.
Kjeld Maigaard har tilbudt at hjælpe Jens med opstilling, lyskæder etc.
Jens sørger for en vingave for liften.
- Lise og Lili hænger plakater og bannere op. Plakaterne hentes hos Sanne og hænges op 14
dage før. Bannerne skal først op en uge før.
- Lise og Lili er med til oprydning og kører ting tilbage til Hallen.
- Kjeld Maigaard, Lise og Lili henter kakao og kander hos Sanne, varmer kakao og tager det

med til Ankers Mark. Palle har også meldt sig til at varme kakao.
Lili renser kander og afleverer dem på skolen mandag
-Sanne:
- Laver plakater.
- Får trykt sange på skolen. Sangene aftales med musikanterne.
- Låner termokander på skolen og køber 20 liter kakaomælk i Brugsen på debetkort.
- Aftaler bagning af småkager med husgerningslærer Anne-Marie på skolen og køber ind
til det i Brugsen på kort.
- Henter ca. 200 stribede krus og affaldssæk i hallen.
- Engagerer ca. fire personer fra Holbæk Garden til at spille. De afregnes med 200,- kr. hver.
Lili skaffer kontanter.
- Spørger Michael Suhr om han vil være julemand og holde tale. (Vingave?)
- Aftaler med Jack Meréns om hestevogn til julemanden. Det koster 2.500,- kr.
3. Andet i forbindelse med juletræstænding
- Sanne oplyste, at arrangementet sidste år kostede ca. 5.000,- kr. uden hestevogn.
Lili redegjorde for status på budgettet. Der er blevet budgetteret fornuftigt, og flere poster
er blevet afholdt under det budgetterede. (Især Byens Marked)
Der er ca. 2.500,- kr. i overskud på budgettet.
Der var et stort ønske om hestevogn til julemanden ved optoget, og da der var penge i
budgettet, blev det vedtaget.
Budgettet for Juletræstænding er derfor på 7.500,- kr.
Lili bad om, at få lidt luft i denne ramme. Enkelte ting kan koste mere end anslået.
For at bestyrelsen ikke skal ulejliges om ekstrabevilling på småting, blev det besluttet, at
rammen kan overskrides med 1.000,- kr., før bestyrelsen kontaktes om ekstra-bevilling.

