Referat fra møde den 27/5-2019

Tilstedeværende: Formand Claus Petersen, Næstformand Lise Pagter, Bestyrelsesmedlem Carl
Peder Markusen , Jens Larsen, Sanne Jørgensen, kasserer Lilli Andersen, suppleant Anne-Katrine
Ipsen, kasserer fra Gislinge badminton klub Pernille Nielsen samt den nye fælles-skaber fra
kommunen Rasmus Damgaard.
referent Claus Petersen.
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet afventer godkendelse.

2) Kommende arrangementer.
Byens marked.
Under udarbejdelse.

3) Ad Hoc grupper.
Skaterbanen.
Vil blive afhentet af sidesporet i løbet af juni måned.

4) Øvrige aktiviteter.
Nyt toplag på Petanque banen. Lauget mangler en regning
Ansøgning fra Henriette Kildegaard vedr fejring af skolens overbygning vender tilbage. 1000 kr
blev bevilget.
Vind reducerende dug på Ankers mark. Undersøger Jens og Claus.

5) Siden sidst fra holbæk kommune/lokalfora
Borgermøde om planstrategi 29/4. Anne-Katrine deltog. I 3Q dialogmøde i Gislinge om
boligstrategi.
Lokalområdetræf Tuse næs 22/5. Anne-Katrine deltog, fint at møde folk fra de andre
lokalområder.
Henvendelse fra Mørkøv lokalforum bl a møde 19.juni. Anne-Katrine har udfyldt og returneret
spørgeskema. Deltager ikke i møder 17. og 19. juni i Mørkøv.
Minikommissorium for proceskonsulent. Anne-Katrine har med indspil fra Lili, Sanne og Inge sendt
udfyldt Minikommissorium til Rasmus Damgaard. Dermed er Gislinge Lauget med i ’runden’ om
assistance fra en af Holbæk Kommune indhyret proceskonsulent omkring Strategisk Udvikling.
Vandrefestival henvendelse fra Kundby. Afventer om Lise og Sanne vil stå for dette.

6) Evt.
Der er blevet etableret et brugerråd til styring/fordeling af tiderne i hallen. Rådet består foreløbigt
af de lokale sports/idrætsforeninger. For at kunne reservere haltider for fremtiden som ny
forening, skal foreningen ind og oprette en bruger på frivillighedsportalen. Ikke aftalt, hvem det
bliver for Gislinge Lauget, som hidtil har stået for reservation af hallen til Fastelavn.
Og fra mandag den 3/6 går man i gang med udskiftning af gulvet i hallen, som følge af dette vil
hallen være lukket fra den 3/6 til uge 32.

7) Næste møde.
Næste møde vil blive afholdt i hallens møde lokale den 26/8-19 kl 1900.

