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Deltagere:

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Anne-Katrine

oo
Claus, Lili, Lise, Jens, Martin Neess, Kjeld, Anne-Katrine

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Kommende arrangementer
- Juletræstænding (Sanne)
Jens oplyser, at juletræet planlægges fældet tirsdag, stillet op onsdag og lys sat på lørdag med
hjælp fra Kjeld. Lift udlån er aftalt med Odsherred Maleren.
Sanne deltog ikke i mødet, men flg. 2 emner blev diskuteret ifm juletræstændingen:
1. Småkager kan afhentes hos bageren søndag eftermiddag. Der er ikke tid til pakning i poser,
så løsningen bliver nok kurve – Sanne finder en løsning.
2. Termokander udlånes af Henry, men kan først afhentes lørdag eftermiddag. Lili aftaler med
de, der varmer kakao.
- Kirkens julekoncert (Lise)
Jens får bekræftet, at Mie og Asta hjælper til på dagen. Lise medbringer endnu en hjælper.
- Julekort (Anne-Katrine)
Alle, som normalt er sponsorer til Fastelavn, får julekort. Desuden kort til div. kontakter i
lokalområde og kommune samt fra Byens Marked.
Lise, Kjeld og Jens vil gerne være postbude, Anne-Katrine afleveret klargjorte breve til dem.
- Fastelavn – tovholder(e) findes
Martin Neess er tovholder på Fastelavnsfesten fra Gislinge Lauget.
I 2019 skal indsamlerne af sponsorgaver stå selvstændigt for dette, så tovholderen ikke er
ansvarlig for det. Aht krav vedr regnskab skal hver indsamler aflevere et komplet regnskab for
den gennemførte indsamling til Lili. F. eks. kan sponsorkvitteringen benyttes, således at den ene
kvittering på siden gives til sponsoren og den anden udfyldes tilsvarende og beholdes til
regnskabet. Eller en liste/ regnskab laves på anden vis.
Indsamlerne skal også huske at give Anne-Katrine en liste over sponsorer senest 5 dage før
Fastelavnsfesten.

3. Ad Hoc grupper
- Udskiftning af stole i Hallen (Snild)
Snild har checket brugtlager med kommunen, som desværre ikke har de ønskede ca. 250 stole til
hallen i Gislinge. Vi afventer kommunen. Stine har søgt Frivilligpuljen om et beløb til nye stole.
- Opfriskning af Hallen (Charlotte/ Ann-Britt)
Der er gjort et stort og flot stykke arbejde i hallen. Alt er malet i gangene, omklædningsrum og
køkken. Nyt lys er sat op. Gislinge Lauget har stadig lidt penge på budgettet, f eks til hjælp til
nye gardiner.
- Skaterbanen (Stine)
Intet nyt vedr forældre initiativ til renovering af skaterbanen. Anne-Katrine har bedt Jens
Albagaard om afklaring af, hvem der i givet fald kan holdes ansvarlig, såfremt nogen kommer
til skade på skaterbanen. Hvis vi er ansvarlige, sættes en deadline for fjernelse af skaterbanen.
4. Øvrige idéer
- Gospelkor koncert og workshop (Lise)
Afventer repons fra Menighedsrådet. I givet fald kan Gislinge Lauget hjælpe med kaffe og kage.
- Bænk overfor Frisør Anker (Anne-Katrine/ Lili)
Afventer.
- Visionsmøde for Gislinge Lauget (alle)
Afventer. Lise fortalte lidt om baggrunden for forslaget.
5. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Henvendelse fra SKVULP (Anne-Katrine)
Vi har ikke hørt fra Sofie Bendixen, afventer kontakt
- Borgermøde om fremtidens bosætningsstrategi 29. oktober (Martin Læssøe)
Martin Læssøe deltog i mødet, vi har ikke hørt fra ham, hvordan det gik.
- Trafik i Lokalområderne, møde 15. november v. Stestrup Lokalforum (Martin Neess)
Martin Neess deltog i mødet og udsendte 16. november et fint referat. Godt arrangement, fin
mødeledelse, deltagelse fra flere lokalområder.
’Der er i 2018 ingen penge, men i 2019 kommer der flere penge på bordet og kommunen skal
have opdateret deres prioriteringsliste over projekter som skal udføres. De opfordrede ALLE,
gerne den enkelte borger til at fremsende deres forslag om cykelstier, farlige vejkryds osv.
Jyderup havde før fremsendt nogle forslag til forbedringer i Jyderup på vejne af hele byen - det
forslag talte som EN stemme.’
6. Evt.
Claus er blevet kontaktet af en person, som tilbyder at arrangere halballer. Kjeld oplyste, at
sådanne fester ofte kræver 3-400 deltagere for at give økonomisk overskud. Dette har desværre
ikke været muligt i Gislinge se senere år. Hvis nogen er interesseret, kan man henvende sig til
Claus for yderlige information.
7. Næste møde – afholdes mandag den 14. januar 2019 kl. 19

