Referat af Laugsmøde
onsdag 25/3 2015

www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede:

Anne-Katrine, Niels , Jens, Marc, Benny, Martin,
Kaj Erik Hansen, fælles-skaber, Holbæk Kommune og Inge
Afbud :
Lis og Charlotte
Ikke tilstede : Petter, ungdomsklubben

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7/1 2015.
Godkendt
2. Opfølgning på Fastelavnsfesten
168 rygnumre uddelt til børn, 65 gaver til Amerikansk Lotteri med 1400 lodder, Tak til de, der gjorde en
stor indsats, 11 ændringsforslag fra Charlottes "nye" øjne, der flettes ind i arbejdsdokument til brug ved
næste fastelavn 7/2 2016 Hallen er booket fra 11-16.30 med vores aflåsning ved afgang. Regnskab
vedhæftet
3. Opfølgning på skaterbaneprojekt - nyt?
Skaterbanen indvies torsdag 26/3 kl. 17 ifbm. skolefesten. Benny har sørget for alle elementer er på
plads og rengjorte, udenomsarealer er ordnet, banen fejet og der serveres flødeboller, æbler/pærer og
sodavand. Laugets bevilligede kr. 1000.- brugt til 1 skateboard og 1 løbehjul, der foræres til skolen for
elevernes afprøvning inden eget køb. Aftalt flyers fra SportsMaster med 15 % rabat mod aflevering i
butik for eget køb. Jens kommer med hænder kl. 16.30, Anne-Katrine kommer evt. med kamera ved 17tiden, ellers tager Benny billeder. Petter stiller med 4 unge mennesker fra ungdomsklubben for hjælp og
4 skater til opvisning. I tilfælde af regn aflyses opvisning. Benny afregner direkte kr. 1000.- og
udgift til sodavand med Lis. Tak til Benny for stor indsats
4. Opfølgning på Ankers Mark projekt-nyt ?
Én ud af 2 ansøgninger om midler til udskiftning af toplag på petanquebanerne afslået. Jens Albagaard
anviste puljer for ansøgning, der så åbenbart ikke var en korrekt pujle. Nr. 2 ansøgning behandles iaften,
25/3. Ikke bekendt med svar endnu. Kaj Erik følger op på forløbet.
Det blev besluttet at sætte det planlagte projekt med renovering af hele marken på hold. Lauget har ikke
man-power nok, så flere må vise interesse og deltage, hvis det skal videreføres.
Tilbud om græsslåning på hele marken efter behov sommer 2015 fra Martin på. kr. 4500.- ex. moms er
accepteret med tak.
Vind-dug ophænges onsdag 8/4 af Niels, Jens og Inge på hegnet
5. Planlægning af Byens Marked søndag 28/6
Vi forsøger med opfordring via 4532-facebook om flere hænder til planlægning og praktisk hjælp på
selve dagen. Ellers må aflysning fra vores side overvejes
Ad.hoc : Anne-Katrine og Inge
6. Nyt vedr. ungdomsklubben
Petter ikke til stede

7. Resume fra møde om Demokratieksperimentarium 17/2 i Gislinge.
Anne-Katrine og Inge deltog ved præsentation af ny demokratimodel. Stort set vores hidtige
samarbejdsmodel, nu med diagram over dialogvejene.
Bred og livlig i Lauget om, at dette er en ændring af vores rolle fra talerør mod/med kommunen,
så Gislinge ikke forsvinder i "storkommunen til en rolle som frivillig organisation, som iht Holbæk
Kommune skal stå for at skabe aktivitet i lokalområdet. Lauget blev i 2005 oprettet med det formål at
styrke dialogen mlm Gislinge og Holbæk Kommune ifm kommunesammenlægningen og langtfra alle i
Gislinge Lauget er interesseret i eller har lyst og overskud til den ny rolle.
Lauget har derfor brug for nye kræfter for at kunne fortsætte.
8. Evt.
Rundsendte mails om :
- Mulighed for ansøgning om LAG-fondsmidler . Ingen har vist interesse
- Sportshaller : Ingen har vist interesse, heller ikke på Facebook ’4532’
- Red en sti : Niels Ribjerg vil gerne på grejtrailerkursus, Anne-Katrine checker m. Bente
- Skolemøde 19/3 2015 : Martin informerede fra dette og flere skolemøder
- Forårsrengøring 19/4 2015: Vi melder tilbage, at vi ikke deltager
- John Ørsdal om lokalplan ved Novoren : Ingen har indsendt indsigelse
- Bæredygtige lokalsamfund : Ingen deltog
Indtil videre aftalt, at tænding af Byens Juletræ afholdes søndag d. 29. november efter tidligere
køreplan. Jens finder træ, Niels hjælper med ophæng af kæder og Inge bestiller Jernløse Hornorkester
9. Næste Møde:

onsdag 27. maj 2015 kl. 19
Anne-Katrine indkalder og Lis refererer

