Referat fra mødet den 8/10 2018.

Tilstedeværende Claus, Lili, Sanne, Jens og Anne-Katrine.
Afbud fra Inge og Lise
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
2) Evaluering af afholdt foredrag med Kåre Johannesen.
Arrangement var succes dog med et underskud på 515 kr. Som Gislinge Lauget dækker.
3) Status på økonomien.
Økonomien ser fornuftig ud og blev godkendt.
4) Sjov i efterårsferien. Blev aflyst pga mgl ressourcer hos UngHolbæk.
Juletræstænding. Sanne står for dette fine arrangement, som finder sted søndag den 2.
dec., som er den 1 søndag i advent kl. 16:30. efterfølgende vil der være mulighed for
tilmelding til spisning i forsamlingshuset. Sanne holder hjælper møde, for dem som er
interesseret i at give en hjælpende hånd torsdag den 1/11 kl 19:00 i hallen.
Kirkens julekoncert. Næstformand Lise blev valgt som tovholder på dette projekt.
Julekort. Anne-Katrine står for dette igen.
5) Ad-hoc grupper.
Udskiftning af stole i hallen. Vi afventer Snild.
Opfriskning af hallen. Vi afventer Charlotte og Ann-Britt. Lauget er klar til at yde et lille
bidrag hvis det ønskes.
Velkomstfolder. Det projekt droppes medmindre andre ildsjæle vil følge det op.
Skaterbanen. Stine Ravn har overdraget sagen til nogle mødre fra skolen.
6) Øvrige ideer. samtlige punkter afventer vi.
7) Siden sidst fra Holbæk kommune/ Lokalfora.
Frivillig Fredag. Vi havde (nok) 2 repræsentanter med fra Gislinge.
Lokalområdetræf i Store Merløse. Vi havde 2 repræsentanter med fra Gislinge,
arrangement var fint.
Henvendelse fra Skvulp festivalen. Vi fik fint besøg af Sofie Bendixen som var festival leder.
Hun ønskede brændende, at de små lokal byer i Holbæk kommune blev repræsenteret ved
festivalen og alle ideer er velkomne, med henblik på hvad der gør Gislinge en fed by og bo i
/ flytte til. Eller vores erhvervsdrivende hvis de ønsker en stand kan Anne-Katrine formidle
kontakten.
Trafik i lokalområderne. Mødet finder sted den 15. november ved Stestrup Lokalforum.
Martin Neess der har gjort en kæmpe arbejde for byen deltager ved dette møde.
Dialogmøde om bosættelse i Holbæk kommune finder sted 29. oktober.
8) Evt. Der var ingen bemærkninger.
9) Næste møde. Finder sted den 26. November kl.19:00 i hallens mødelokale.

