Møde i Gislinge Lauget mandag den 23. april 2018 kl. 19.00
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

Til Stede: Jens, Anne-Katrine, Palle, Annita, Rasmus, Stine
Annette og Inge Læssøe ( Petanquespillere) og Inge
Afbud:
Lili, Claus og Lise

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt Generalforsamling og valg af referent
Begge referater godkendtes og funktionen som aftenens referent endelig afklaret
2. Ansøgning om midler ; Stenmel til Petanque banen
Jens kan hente 4 læs stenmel ( a 1 ton) til kr. 300.- pr. læs i egen trailer hos Gammelrand
Grusgrav. I alt kr. 1200.- incl moms. Spillerne sørger selv for ”udjævning”/stampning
Efter afstemning vedtages med 6 stemmer ; Lauget betaler i første omgang og Anne-Katrine søger
en kommunal pulje for refusion af beløb.
3. Erfaringer fra afholdte arrangementer:
- Fastelavn (Martin Neess)
Martin ikke til stede for input. Men der SKAL flere hænder til og bedre styr på præmier/lotteri.
Færre lodder næste år
- Affaldsindsamling (Martin Neess)
Ca. 20 voksne og 10 børn deltog, ca 250 kg affald indsamlet, Bil med trailer benyttet til afhentning
af to sække. Brødstedet sponserede kage og Brugsen sponserede drikkevarer
4. Kommende arrangementer
- Byens Marked/ Aktivitetsdag (Stine)
Byens Marked, BM og aktivitetsdag slåes sammen med Sct. Hans fejring lørdag 23/6
Ankers Mark 12-16: Anita, Sandby, spørges for heste, sidste års deltagere spørges via mailliste,
hoppeborg lånes gratis (Stavnskær). Mere senere fra Stine
Gynmahopsa i hallen for info/præsentation kl. ?
Boldbanen: oppustelig fodboldbane og evt. showkamp af seniorholdet kl 15,
Fejring af Sct. Hans med gril, bål og båltaler kl. ?
- Foredrag med Kåre Johannesen (Inge)
”Løgn og Latin” i samlingssalen torsdag 27. september 2018 kl. 19 – 20.45, billetpris kr. 75,
pausesalg af øl/vand kl 19.45 – 20. Hænder fundet til hjælp med salg/indkøb, billetkontrol og ” opog ned” af stole. Billetsalg ml. 1/5 og 27/5 i Brugsen, hvis personale sælger og der leveres billetter
og byttepenge. Arrangementet aflyses og billetter refunderes hvis ikke nok solgte billetter (100 stk)
5. Ad Hoc grupper
- Udskiftning af stole i Hallen (Snild)
Snild ikke til stede
- Opfriskning af Hallen (Charlotte/ Ann-Britt)
Charlotte og Ann-Britt arbejder videre og kommer med oplæg, når de er klar
- Renovering af bord/bænkesæt på Ankers Mark (Inge/ Jens)
Nytteindsatsen, Holbæk Kommune vil afhente/returnere, afrense, slibe, oliere og male alle tre
bord/bænksæt. Tilbud indhentet hos Beckmann Farvehandel, kr. 1412.- excl. indkøb af pensler.
Det blev indskærpet at højtryksrenser ikke må benyttes ved istandsættelsen
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- ByBlomster (Inge)
Denne gave til byen blev noget dyrere end tiltænkt, derfor ansøgning om delvis refusion
Samlet pris, kr. 2207.01, for 6 ByBlomstkasser præsenteret for Lauget
Fuld refusion blev vedtaget.
Ved fremtidig evt. plantekøb o lign skal der søges godkendelse før indkøb
- Velkomstfolder Gislinge
Stine har vist interesse for velkomstfolder, Anne-Katrine har printet forslag på andre foldere. Alle
opfordres til at tage solskinsbilleder af byen til dette brug. Palle, Annita, Anne-Katrine overvejer at
strikke noget sammen til efteråret. Flere er velkomne…
6. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Besøg af Brian Ahlquist 5. marts
( inkl. forslag om Fællesmøde ml. foreninger samt snak om rekruttering med Kundby og
Hagested)
Umiddelbart ingen interesse blandt fremmødte. Anne-Katrine og Palle vil forsøge at få gang i
samarbejde med andre lokalfora
- Deltagelse i SKVULP ?
Ingen deltagelse
- Deltagelse i Vandrerfestival ?
Ingen interesse ved rundsendte mails og også for sent nu
- Info vedr. Sct. Hans til ”Nyt fra Holbæk Kommune- Avis”
Ved ikke, om Stine har sendt info
- Skaterbanen (Stine)
Ingen vil eje den. Stine tager billeder og lægger på Facebookside : Holbæk Loppe for evt. at sælge
for egen nedtagning
7. Evt.
Palle orienterer om, at Vængets grundejerforening har ansøgt Holbæk Kommune om fartregulering
ved deres udkørsel til Byvej.
Gave til Kjeld Maigaards 60 års fødselsdagsreception 27. april: vedtaget pr. rundsendt mail.
Palle indkøber 2 fl. vin, der afleveres til Stines hjem inden fredag. Hun afleverer flasker og kort fra
Lauget
Palle udarbejder oplæg til gavepolitik/ beløb til debat på næste møde
8. Næste møde – dato, referent
Næste møde TIRSDAG 29. MAJ kl. 19 i hallens mødelokale

