Mødereferat
Mødeindkaldelse
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Onsdag,
den 7. april
2010 kl.
19.00 den 11. marts 2019
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Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Mødet Anne-Katrine
afholdes på Gislinge skole.
www.gislinge.holbaek.dk
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Deltagere: Lili, Lise, Sanne, Jens, Anne-Katrine
Afbud fra: Claus
Gæster: Anette, Inge, Asta, Heddy, Tonni, Etly, Erling (Petanque spillere)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Evaluering af afholdte arrangementer:
Fastelavn:
Fin fastelavnsfest, mange glade deltagere.
Lauget manglede lidt flere hænder til salg af lodsedler og kage m.m. Der kunne også godt have
været lidt mere kage.
Asta har efterfølgende ordnet rygnumrene, så de er sorteret, og lavet nye i stedet for manglende
numre. Der skal suppleres med flere sikkerhedsnåle.
Forslag: Næste år skal der være et separat bord til Gislinge Lauget, skilte med Mobile Pay
nummer skal være mærket tydeligt, lodder sælges i små poser med 10 stk i hver og 3 stk
pengekasser til Lauget (Lili indkøber).
Borgmesterbesøg:
Det gik rigtig godt, tak til de, der med kort varsel arrangerede at være med.
Generalforsamling:
Gik fint, referat er godkendt og underskrevet af ordstyrer.
3. Kommende arrangementer
Affaldsindsamling (Martin Neess):
Martin Neess ansvarlig for tilmelding hos DN samt Holbæk Kommune.
Lise fik plakater af Anne-Katrine til opsætning.
På dagen står Lise for forfriskninger på Ankers Mark. Lise vil også gerne på dagen afhente
fyldte poser og bringe dem til Ankers Mark.
Vedr affaldsindsamling så har Anette og Inge igennem et stykke tid samlet affald på gåture.
Affald er lagt i Byskrald, evt sat ved siden af ved pladsmangel.
Byens Marked – tovholder?
Tovholder blev ikke besluttet, en gruppe bestående af Lise, Jens og evt. Sanne overvejer at
påtage sig opgaven.

4. Ad Hoc grupper
Skaterbanen (Inge)
Sidesporet og UngHolbæk er fortsat interesseret, men er ikke klar endnu.
Det blev besluttet at give dem lidt mere tid, da den bedste løsning er genbrug.
Privatlivspolitik (Lili og Anne-Katrine)
Forslag til Privatlivspolitik blev gennemgået og vedtaget.
5. Øvrige idéer
Gospelkor koncert og workshop (Lise)
Intet nyt fra Menighedsråd/ Kirke.
6. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
SKVULP (Claus)
Claus har ikke været i kontakt med lokale erhvervsdrivende o.lign. vedr. dette.
Den levende børnekultur – børneteater (Lise)
Lise er i dialog og en dato efterlyses. Det hænger sammen med Byens Marked, da kravet er, at
der skal være et arrangement i byen.
Lokalfora fælles om cykelstier (forslag fra Regstrup)
Gislinge Lauget deltager ikke.
Vi cykler på arbejde (forslag fra Dialog Holbæk)
Gislinge Lauget deltager ikke.
7. Evt.
Byskrald: Årets budget hæves fra 1000 kr til 1500 kr.
Petanquebanen:
Sidste år blev toplaget udskiftet, men der er anvendt et forkert materiale. Derfor ansøger
spillerne om penge til dette.
Det blev besluttet, at Gislinge Lauget ikke betaler for nyt toplag, men hjælper med ansøgning i
kommunale puljer. Spillerne skal oplyse navn på ønsket materiale, leverandør, mængde samt
pris. Spillerne vil i givet fald selv forestå alt arbejde.
8. Næste møde: Mandag den 29. april kl. 19

