Referat fra møde den 14/1-2019
Tilstedeværende: Formand Claus Petersen, Næstformand Lise Pagter, Bestyrelsesmedlem AnneKatrine Ipsen, Jens Larsen, Sanne Skovgaard, Martin Neess og Martin Læssøe
Afbud fra: Kjeld Maigaard, Stine Ravn og Lili Andersen
Referent Claus Petersen.

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referartet blev godkendt.
2) Evaluering af afholdte arrangementer.
Juletræstænding
Kirkens julekoncert
Julekort
Juletræstænding og julekoncert forløb planmæssigt og godt, samt et stærkt fremmøde fra byen.
Sanne vil gerne være tovholder igen på juletræstænding i 2019.
Julekort blev sendt til de lokale erhvervs drivende samt kontakter som tak for deres støtte til byen.
3) Kommende arrangementer.
Fastelavn
Affaldsindsamling
Martin Neess blev valgt som tovholder på begge dele, hvor al hjælp vil blive modtaget med kys
hånd. Datoerne vil være den 3/3 for fastelavn og affaldsindsamling vil være den 31/3.
Martin indkalder til fastelavns Ad Hoc møde. Jens, Lili og Lise har meldt sig til sponsorindsamling.
Lise indkøber børnepræmier.
Lise vil gerne hjælpe med forfriskninger ved affaldsindsamlingen.
4) Kommende General forsamling.
Bliver afholdt den 18/2-2019 kl.19:00 i hallens møde lokale.
5) Årsregnskab for 2018.
Regnskabet blev godkendt.
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6) Budget for 2019.
Budgettet blev godkendt.
7) Ad hoc grupper.
Skaterbanen var på tale fra sidst, og Inge har haft kontakt med sidesporet i Holbæk, som muligvis
gerne ville arve den, de ville give svar snarest.
8) Øvrige ideer.
Gospelkor koncert og workshop.
Er stadig på tegnebrættet.
9) Siden sidst fra Holbæk kommune/lokalfora
Skvulp. Byen har mulighed for at deltage i skvulp festival med vores input. Er det noget som har
interesse lokale erhvervs drivende eller forening, formidler vi gerne kontakten videre, henvendelse
kan gøres til formand Claus Petersen på 29 41 65 62.
Den levende børnekultur – Børneteater. En mulighed vi måske kunne få ud til byens marked, Lise
undersøger sagerne.
10) Evt.
Stine Ravn har søgt om penge til nye stole i hallen, og er blevet bevilliget 20.000 kr til nye stole,
Rigtig flot arbejde Stine, Lauget synes det rigtigt flot gået.
Skolebestyrelsen på Gislinge skole arbejder på, at få lastbilerne til at parkere et andet sted i byen
så de ikke er til gene for skole børnene om eftermiddagen.
11) Næste møde.
Næste møde vil blive afholdt i hallens møde lokale den 11/3 kl 19:00.

