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

mandag den 15. januar 2018 kl. 19.00
i mødelokalet
i Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
www.gislinge.holbaek.dk

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Anne-Katrine

oo
Deltagere: Palle Vedby Jensen, Annita Vedby Jensen, Lili Andersen, Lise Pagter, Claus Petersen,
Inge Jensen, Kjeld Maigaard, Jens Larsen, Martin Neess, Martin Læssøe, Anne-Katrine Ipsen
Afbud fra: Charlotte Rasmussen og Ann-Britt Vanman, Stine Ravn
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent
Referatet blev godkendt.
2. Årsregnskab 2017
Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende fra bestyrelsen. Inge får
underskrift fra Stine og Carl Peder. Inge skaffer kontakt info på revisor Anders Ryberg
Herskind og Lili kontakter ham for godkendelse af regnskabet.
3. Budget 2018
Fint budget, der laves disse justeringer:
- Småanskaffelse, diverse sættes til 2000 kr
- Hjertestarter er 1000 kr årligt
- Nyt arrangement tilføjes: Foredrag 2000 kr
4. Planlægning af Generalforsamling
Fastlagt til tirsdag den 27. februar kl. 19 i Klubhuset.
Mødeindkaldelse: Anne-Katrine laver og lægger på hjemmesiden med link fra Facebook gruppe
’4532’ senest 14 dage inden mødet.
Dirigent: Snild spørges, ellers Martin Neess
Bestyrelsens beretning: Palle udarbejder, rundsender til bestyrelsen inden mødet.
Regnskab: Print af overordnet regnskab uddeles på mødet samt lægges på hjemmeside med link
fra Facebook gruppe ’4532’ sammen med mødeindkaldelse.
Valg: Stine (næstformand) stopper. En af suppleanterne overtager, gerne Claus.
Behov for ny suppleant. Palle spørger sin søn Rasmus.
5. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Juletræ og juletræstænding (Sanne)
Skal først starte kl. 16 fra Forsamlingshuset næste gang.
Spisning efterfølgende i Forsamlingshuset var igen en stor succes.
Udsolgt på 4 dage (ca. 110 pers.), mange børnefamilier.
- Kirkens Julekoncert (Lise/ Anne-Katrine)
Gik rigtig fint. Næste år kan Lise, Palle og Annita klare det uden Anne-Katrine :- )
- Julekort (Anne-Katrine/ Lise)
Gik rigtig fint, 66 stk, kun 10 pr. post.

6. Kommende arrangementer
- Fastelavn (Martin Neess)
Martin gennemgik arbejdsprogram for opdatering af navne på ansvarlige.
Han udsender opdatering snarest og indkalder til møde for de involverede.
Brugsen har tidligere sponsoreret tønder og bliver spurgt i år, også vedr slik.
- Aktivitetsdag i Gislinge (Stine)
Afventer, Stine deltog ikke i mødet.
7. Ad Hoc grupper
- Udskiftning af stole i Hallen (Snild)
Afventer, Snild deltog ikke i mødet.
- Opfriskning af Hallen (Charlotte Rasmussen)
Afventer efter aftale til næste møde.
- Foredrag v. Kåre Johannesen (Inge):
Nyt forslag, er sat på budget 2018.
8. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Overdragelsesaftale ejendele > 500 kr (Lili/ Anne-Katrine)
Overdragelsesaftalen er underskrevet.
Der udestår stadig en afklaring omkring skaterbanen.
Stine påtog sig opgaven på mødet 13/11 og modtog mail fra Vækst og bæredygtighed 14/11.
- Nedrivningspulje – Nyt om Hagestedvej 28? Bus Willys hus Sandbyvej 19 (Snild)
Intet nyt.
9. Evt.
Politihenvendelse vedr Projekt ”Tryghedsambassadør”:
Der har fortsat ikke meldt sig én til at påtage sig opgaven.
Har været på Facebook gruppe ’4532’ siden fredag d. 12/1.
Laugets kaffemaskine:
Er meget langsom, så det er besluttet at købe en ny og bedre.
10. Næste møde – dato, referent
Mandag den 23. april kl. 19.

