Til stede:
Anne-Katrine, Henrik, Charlotte, Inge, Thomas, Marianne,
2 x Lisbeth, 2 x Lis, Petter

www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat
Møde i Gislingehallen, den 13. april kl. 20, vedr. Byens Marked.
Mødet startede med en præsentation af deltagerne.
Anne-Katrine fortalte om "historien" bag opstart af Byens Marked.
Datoen for afholdelse af markedet blev drøftet, da der var ønske om at flytte det til først på/midt i en
måned. Tidspunktet blev diskuteret af hensyn til børnefamilierne.
Det blev aftalt, at Byens marked i år afholdes, som det allerede er annonceret: søndag, den 28. juni
2015 kl. 12 - 16.
Gruppen mødes på Ankers Mark kl. 10 for at foretage forberedelser, praktisk arbejde m.v.
Thomas arrangerer kørselsveje for udstillere (ingen parkering på græsset).
I tilfælde af for dårligt vejr vil arrangementet blive aflyst.
Der nedsættes et udvalg med
* Charlotte
* Henrik
* Marianne
* Lis (Tottrup)
Udvalget finder udstillere m.v. og kontakter disse.
Amerikansk lotteri: Inge og 2 x Lisbeth køber gaver for ca. 2000 kr., som Gislingelauget betaler.
Petter sponsorerer et klatrevægsevent for en familie.
Fiskedam: Lis køber 30 gaver á 10 kr.
Mobil klatrevæg: Petter undersøger om vi kan låne mobil klatrevæg og skaffe instruktør.
Hestevogn: Petter kender en mand, der har hest og vogn. Vil spørge, om han kan komme.
Popcorn og Slush Ice: Petter skaffer dette.
Pølsevogn: Thomas kan skaffe pølsevogn for 1000 kr., som Gislingelauget bevilger.

Øl og vand: Thomas taler med brugsen/ Niels Ravn om de vil sætte øl og vand derned. Vi kan selv
finde sælgere.
Musik: Anne-Katrine og Henrik har nogle kontakter og arbejder videre med dette indenfor et beløb
af ca. 2500 kr.
Sømblok: Niels Ribjerg har lavet en sømblok. Inge har søm. Thomas har 2 hamre.
Nimbus: Inge spørger Nimbusklubben, om de vil være med.
Stole og borde: Thomas udlåner ca. 50 stole m. borde.
Toiletter: Lis spørger Finn, om de vil åbne toiletterne ved kirken.
Anne-Katrine har talt med Michael Suhr. "Hans" unge mennesker vil evt. deltage.
Ankers mark:
Det er gruppens ønske, at få fjernet grene og træstammerne på pladsen.
Anne-Katrine vil forsøge at få det og evt. flis med, når der i den kommende week-end afholdes
forårsrengøringsdag og efterfølgende afhentning af affald.
Inge spørger Niels Ribjerg om han og evt. Kim kan skære det ud i mindre stykker.
Hvis ikke dette kan lade sig gøre, lægger Anne-Katrine det til afhentning via Facebook. Det kan evt.
også bruges i Sct. Hans bålet i år.
Thomas vil, efter den 9. maj, fjerne flisen, så vi efterfølgende kan så græs. Thomas indkalder
hjælpere.
Næste Møde: 1. juni 2015 kl. 20 i Hallen.
Nyt vedr. træstammer og flis:
Anne-Katrine kontaktede 14/4 Holbæk Kommune vedr afhentning af træstammer og flis.
Svaret var, at hvis vi lægger begge dele i 2 bunker, vil de afhente det, når vi er klar.
Kontaktperson er Michael Nybo, Telefon: 72366029. Alt. tlf.: 72367710.
Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Parallelvej 52, 4300 Holbæk

