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Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Tilstede: Anne-Katrine, Inge, Charlotte, Niels R, Niels S, Martin N,
Niels S, Petter, Lis

oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 25/3 2015.
- Godkendt 2. Gislingelaugets økonomi p.t.
Ifølge Lotte Bohn har vi 34.000 kr. tilbage i 2015. Beløbet er dette års tilskud på
18.000 kr. samt overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år. Beløbet er større end forventet, da vi
ikke har betalt moms af skaterbanen.
Lauget har desuden 36.000 kr. på bankkontoen.
3. Skaterbane projektet - indvielse, andet ?
Skaterbanen er blevet indviet samtidig med skolens nye legeplads. Lauget var værter med sodavand og flødeboller.
4. Ankers Mark - afvikling af klatrestammer, petanquebanerne, andet ?.
Klatrestammerne er fjernet og der er sået nyt græs.
Petanquebanen har fået nyt toplag på de 2 baner og de andre 2 baner er renset op. Der er stenmel tilovers, som skal lægges på, når banen har sat sig. Udgiften blev dækket af frivilligcentrets
bevilling.
5. Forårsrengøring i Gislinge 19. april samt evt. opstilling af skraldespande
Dagen blev en succes. Martin vil gerne stå for arbejdet igen til næste år.
Inge er igang med at skaffe by-skraldestativer og finde en løsning på tømning.
6. Kort om Byens Marked søndag den 28/6
Der er god tilslutning fra Gislinge borgere, der vil hjælpe med at afvikle dagen. Gruppen har møde 1/6,
hvor de sidste detaljer skal aftales.
7. Andre ideer til arrangementer i sommer
Forslag: Koncert, amatørteater, Halloween (31. okt.), støtte op om boldklubbens sportsuge, hvis de
henvender sig. Ideer kan sendes på mail.
8. Nyt fra Ungdomsklubben
Petter orienterer om flytteplaner til skolens lokaler, fordele og ulemper. De gamle lokaler
må slet ikke benyttes fremover. Det vigtigste er, at ungdomsklubben bliver i Gislinge.
9. Vandrefestival Sjælland 2015.
Vi arrangerer ikke ture i år.
10. Nyt fra Holbæk kommune
- ny kontaktperson: Christina Stenbjerg
Christina kunne ikke deltage i mødet i dag, men vil komme næste gang. Inge sender referat
fra dette møde.

- Info om landsbyfornyelse - mulighed for tilskud. Mail fra 18/4, frist 1/6
Vi ansøger ikke
11. Evt. inkl. bidrag til hjertestarter.
Lauget har godkendt 1000 kr. om året til hjertestarteren.
Vedr. fastelavn: Martin foreslår, at der bliver flere tønder for de 5-7 årige, da der er så mange i denne
aldersgruppe, at de næsten ikke kan nå at slå til tønden alle sammen.
Vedr. vedligeholdelse af fortove: Martin vil arbejde videre med dette og vil i første omgang kontakte
Holbæk kommunes hjemmeside. Anne-Katrine foreslår "giv et prej" - muligheden.
12.. Næste Møde:
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