Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag,af
den
7. april
2010 kl. 19.00
Referat
møde
i Gislinge
Lauget

mandag den 13. november 2017 kl. 19.00
i mødelokalet
i Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
www.gislinge.holbaek.dk

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:

oo
Til stede : Lili, Lise, Anne-Katrine, Stine, Annita, Palle, Martin Neess, Kjeld, Ann Britt &
Charlotte (GymnaHopsa), Sanne, Claus, Inge og Jens Albagaard
Afbud : Carl Peder

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent
Referat godkendt og Inge tager referat
2. Jens Albagaard har ordet
Jens fortalte om sine fællesskaberfunktioner som hjælpeled mlm. kommunen og os.
Forelagde konklusion fra Projektudvalget for lokal udvikling : Stor gavn af netværk på tværs
af lokalfora. Hjælp til kompetenceudvikling og udarbejdelse af egen Lokaludviklingsplan.
Skaterbanen er officielt hjemløs : Kommunen vil ikke overtage den, skolen har ikke råd og
desuden vil den ikke kunne sikkerhedsgodkendes uden et grundigt forudgående vedligehold
3. Hallen i Gislinge (Charlotte Rasmussen (GymnaHopsa))
Pigerne har ryddet op i begge lagerrum ; stor tak. Der ønskes opfrisking med nye gardiner,
billeder på vægge og evt. planter. Køkkenet ønskes opgraderet. Skoleleder Tina er velvillig,
men ingen penge. Projektbeskrivelse og budget skal tilsendes Udvalget for Vækst og
Bæredygtighed for godkendelse og evt. tilskud. Materialer / sponsorater??
Ann Britt og Charlotte går videre med dette
4. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Inspirationsaftener for lokalområderne i Holbæk kommune (Palle)
Deltagelse med meget begrænset succes
- Debatmøde om Fremtiden for skoler og børnehuse i Holbæk Kommunes lokalområder (Stine)
Mødet handlede mest om Stestrups udfordringer, som er i stil med Gislinges
- Anbefalinger fra Projektudvalget for Lokal Udvikling (Alle)
Se pkt. 2
- Overdragelsesaftale ejendele > 500 kr (Lili/ Anne-Katrine)
Jens Albagaard videresender mail fra Vækst og bæredygtighed om, at de ikke vil overtage
skaterbanen. Stine tager denne sag.
Jens Albagaard klargør aftale til underskrift, inkl petanquebane.
- Nedrivningspulje – Nyt om Hagestedvej 28? Bus Willys hus Sandbyvej 19 (Snild)
Intet nyt.

5. Status for budget og økonomi (Lili)
Lili har udarbejdet superfint forslag til årsregnskab for 2017
Debat om evt behov for mere detaljeret opdeling af udgifter. Lilis udkast vedtaget. Selvfølgelig
er hun klar med svar, hvis interesse
6. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Sjov i efterårsferien (Lili / Annita/ Jens)
Ca. 300 – 400 børn estimeret, fint med saftevand og gulerødder. Popcorn/slushice tog meget
tid fra opsyn med legende børn. Næste år bør foretages opdeling af hal til ”store” og ”små”
børn med flere hænder/øjne til at holde ”orden”. ”På eget ansvar” bør tilføjes næste års
plakat. Sponsorskilte. Lili retter det reviderede arbejdsprogram
7. Kommende arrangementer
- Juletræ og juletræstænding (Sanne)
Sanne har styr på det, med økonomisk ”elastik” for udgifter. Anne-Katrine tager billeder
til hjemmeside og julekort
- Kirkens Julekoncert (Lise/ Anne-Katrine)
Annita, Palle, Lise og Anne-Katrine mødes i sognegården 14.30. Lise klarer
pynt, duge tog Lise med hjem.
Menighedsrådsformand Ann kontakter Lise for aftale om indkøb
- Julekort (Anne-Katrine)
Anne-Katrine designer kort via nettet og kontakter for uddeling (Lili, Lise, Stine)
Sanne og evt andre sender nye sposorer, inkl adresse, til Anne-Katrine snarest
- Fastelavn (alle)
Martin vil gerne være tovholder igen i år; indkalder til møde senere. Fastelavn 11. februar.
I gang lige efter nytår…
- Andet, nye idéer? (alle)
Stine vil gerne afholde Aktivitetsdag i Gislinge til foråret, se under Evt.
8. Ad Hoc grupper
- Bænke Ad Hoc gruppe (Inge)
Bøggilds Landhandel har lukket sin Sjælland-afdeling og de 3 lovede desværre ikke leveret
- Udskiftning af stole i Hallen (Snild)
Snild og Jens Albagaard har mailet sammen og måske kan stole fra kommunens møbellager i
Holbæk bruges. Skolen/kommunen har ikke råd; alternativt kan Lauget søge fonde om
tilskud til egen anskaffelse og dermed fremtidig ejendom. Afventer Snild og Jens
9. Evt.
- Nyt fra Ungdomsklubben? (Petter Bak & co.)
Kommunal klub lukket ; Petter forsøger at oprette klub drevet af frivillige
- Andet?
Stine pusler med idé om fællesdag med fodbold, badminton, tennis, gymnastik og volley til
afholdelse i foråret ; supergod idé
Vindreducerende dug på Ankers Mark: Stine sørger for nedtagning.
10. Næste møde
8. januar 2018 med gennemgang og forhåbentlig godkendelse af årsregnskab 2017.

Samtidig bestemmes dato for generalforsamling i februar 2018

