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

mandag den 3. september 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, Annita, Lili, Lise, Jens, Anette Sørensen, Anne-Katrine
Afbud fra: Claus, Kjeld

Dagsorden/ referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
2. Evaluering af afholdte arrangementer
- Byens Marked
Fint arrangement, tak til Stine.
Det er blevet kommenteret, at det store banner ikke var sat op på hegnet på Ankers Mark som
tidligere, dette efterlyses aht synlighed af arrangementet.
Forslag om, at en info stand fra Gislinge Lauget genindføres på Byens Marked.
3. Kommende arrangementer
- Foredrag med Kåre Johannesen (Inge)
Planlægning af arrangement kører på skinner, solgt ca 50 stk billetter foreløbig.
- Evt. Sjov i efterårsferien – kontaktperson findes
Lili vil gerne være kontaktperson. Hjælpere er desuden Jens og Kaja, Annita samt Lise.
Petter Bak har 4/9 oplyst, at han er på orlov frem til juni 2019. Han har videresendt mail med
forespørsel til SSP medarbejder Ann-Katrine Holm (email annhm@holb.dk) og Sandra Groth
Eriksen (email sagre@holb.dk)
4. Ad Hoc grupper
- Udskiftning af stole i Hallen (Snild) – Afventer
- Opfriskning af Hallen (Charlotte/ Ann-Britt) – Er i gang alle vegne i Hallen 😊
- Renovering af borde/bænkesæt på Ankers Mark (Inge) – Fuldført, perfekt!
- Velkomstfolder Gislinge (Palle/ Annita) – Påbegyndt, fotos taget i løbet af sommeren
- Skaterbanen (Stine) – Afventer tilbagemelding vedr forældreindsamling
5. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Nyt vedr EU’s nye persondataforordning (Palle/Lili) – Uændret ift sidste møde
- Frivillig Fredag 28. september – Palle kontakter frivillige i Gislinge og melder tilbage til
Holbæk kommune
- Nye puljer med penge til lokalområder – Anne-Katrine orienterede
- Lokalområdetræf 24. september i Store Merløse – Lise og Anne-Katrine deltager

6. Opdatering vedr økonomi 2018 (Lili)
- Inkl. retningslinier for dokumentation af afholdte udgifter – Lili gennemgik, godkendt
7. Forslag til revision af Forretningsorden for Gislinge Lauget (Palle) - Afventer
8. Evt.
- Henvendelse fra HjerteStartNu (Palle)
Det blev besluttet, at Gislinge Lauget ikke er sponsor på dette.
Gislinge Lauget er allerede sponsor på hjertestarteren ved Klubhuset.
- Vindreducerende dug på Ankers Mark – ny?
Jens nedtagen dugen snart og opbevarer den over vinteren.
Det vurderes, at den godt kan klare en sæson mere.
- Poser på byskaldespande
Anette oplyste, at en del af poserne ikke er sat godt nok på stativerne, så de nu ligger nede i
bunden med affald ovenpå. Ellers super projekt 😊
Inge kontakter Nytteindsatsen.
- Opstilling af bænk overfor Frisør Anker
Lise fortalte, at et antal ældre damer efterlyser en bænk på græsstykket mellem vej og sti
overfor Frisør Anker (mellem blomsterkasserne).
Lili evt interesseret i at arbejde videre med dette, bare ikke nu. Anne-Katrine vil i så fald gerne
assistere.
- Gospelkor i Kundby (Dea Skovshoved)
Søger lidt flere aktive og vil derfor gerne afhold koncert og efterfølgende workshop i Gislinge.
Lise undersøger samt kontakter Menighedsrådet.
- Visionsmøde i Gislinge Lauget
Lise foreslog, at der afholdes et møde, anderledes end de normale møder, med det formål at
snakke om de enkeltes visioner og idéer til, hvad der skal ske i Gislinge Lauget. Overvejes 😊
9. Næste møde – dato, referent
Mandag den 8. oktober kl. 19

