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Deltagere: Lars, Claus, Lise, Jens, Annette, Inge, Stig, Lili 

Afbud fra: Martin 

 
 

Ad Hoc grupper 

- Gislinge Multiforum 

De to projekter, (tegninger), debatteres stadig. Den dyre, med mere lys og plads i hallen, til 10-

12 mil. er den man ønsker. Der arbejdes nu på at søge ekstra penge til det. 

 

Christian Kobbernagel har d. 9/12 sendt dette referat pr. mail fra mødet onsdag d. 2/12 

med Kultur og Fritidsudvalget: 

(Se også https://www.facebook.com/groups/275277436931606), (Gislinge Multiforum) 

 

Angående Gislinge Multiforum er der friske opdateringer på Facebook. Initiativgruppen havde 

fremlæggelse for Kultur og Fritidsudvalget, og de fik en god snak med politikerne om arbejdet 

og planerne frem ad banen.  

 

På møde i Kultur og Fritidssekretariatet kom fire pointer frem om samarbejdet med kommunen 

og Lokale og Anlægsfonden, som initiativgruppen har taget fat i. 

 

1. Stor ros til Gislinge Multiforum og tak for oplægget fra udvalget Kultur og Fritid – de var 

meget glade for at høre om fællesskaber, samarbejde og dialog på tværs i Gislinge. Det er 

nyskabende, at jeres projekt går efter at integrere idrætsliv og kulturforeninger med skole og 

institutioner og udvalget ser frem til mere fra projektet.  

 

2. Holbæk Kommune støtter, at Gislinge Multiforum indgår samarbejde med Lokale og 

Anlægsfonden (LOA). Sig til LOA at der skal oprettes en sag. 

 

3. Hvis der er behov for midler til workshops på skolen og til den proces som Gislinge 

Multiforum skal køre frem til budgetforhandlinger, så stiller Holbæk Kommune op. Der kan 

også gives penge til frikøb af mandetimer ifbm workshops eksempelvis.  

 

4. Gislinge Multiforum kan måske komme til at indgå som særlig partner i arbejdet med den 

samlede facilitetsstrategi for Holbæk Kommune. Dvs Gislinge Multiforum kan blive case 

hvor principperne om fordeling og prioritering i strategien bliver til. Dansk Idrætsforbund 

og Lokale og Anlægsfonden er Holbæk Kommunes samarbejdspartnere i facilitetsstrategien. 

Morten Hørlyck Augustesen og Annette B. Jensen er idræts og foreningsmedarbejdere, som 

arbejder med det, og de vil gerne komme ud og holde oplæg i Gislinge om strategien.   

Mødeindkaldelse 

Der indkaldes til møde i Gislingelauget 

Onsdag, den 7. april 2010 kl. 19.00 

 

 

Mødet afholdes på Gislinge skole. 
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Tillæg! 
 

Mødereferat 

 
Møde i Gislinge Lauget 

Mandag d. 7/12-2020 kl. 19.00 

i mødelokalet i Hallen 

 
 

Mødeindkalder: Claus 

Referent: Lili 

 

 

 

http://www.gislingelauget.holbaek.dk/
https://www.facebook.com/groups/275277436931606

