Mødereferat Gislinge Lauget Ad Hoc gruppe 25. April kl. 19

Deltagere: Lis, Kirsten, Inge, Celie, Mie og Anne-Katrine
Gislinge Laugets kasserer:
Lis har aftalt at mødes med Snild på fredag for overdragelse. Snild betaler regning fra Stine Ravn.
Lis er i Bruxelles frem til 9/5, men checker og besvarer mails,
GL medvirken ved Sankt Hans fest:
Lis har kontaktet Boldklubbens formand, Jeppe. De har møde på tirsdag, hvor de vil diskutere vor
henvendelse.
Hvis GL medvirker, har vi rerssourcer til flg.:
- Opstilling af de 2 nye teltpavillioner
- Bagning/ salg af vafler
Vi opstiller ikke partytelt og arrangerer ikke musik.
I tilfælde af for dårligt vejr, aflyses vi vor medvirken.
Sommerarrangement: Familiedag på Ankers Mark:
Dato: Søndag den 1. juli kl. 13-16.
Det bliver et bredt arrangement med mange forskellige aktiviteter.
- Loppemarked
- Plantebytte
- Sømblok
- Fremstilling af mosaik
- Salg af kage (GL medbringer)
- Skal vi også sælge øl og pølser (sagde Snild engang er et godt trækplaster ;O)
Ad Hoc gruppen kontakter flg. vedr. deltagelse:
- Hundefremvisning (Kirsten spørger genbo på Hagestedvej)
- Hestefremvisning (Inge spørger på Landevejen)
- Søren Wiuff (Inge spørger)
- Nimbusmanden (Inge spørger)
- Hobby Jytte (Inge spørger)
- Børstenbinder (Inge spørger)
- Staude Bøje (Inge spørger)
- Brugsen (Inge spørger)
- Sømblok (Inge spørger Martin Læssøe)
- Vinperlen (Lis spørger)
- Michael m. honning (Lis spørger)
- Jens Jacobsen (Lis spørger)
- Lene Læsøe (Lis spørger)
- Trine Dester (Anne-Katrine spørger)
- Klatrevæg (Anne-Katrine spørger)
Skal vi også spørge Værestedet på Kirkevej???
Skal vi spørge pigerne fra Ungdomsklubben vedr børnelege???
Musik:
Hvis vi kan få et musikalsk indslag for max. 2000 kr af ca. 1 times varighed, gør vi det.
- Inge spørger Rasmus
- Anne-Katrine spørger HOM
I samme omgang spørges til en regulær sommerkoncert på Ankers Mark, f eks 5000 kr for et par timer.

Mødereferat Gislinge Lauget Ad Hoc gruppe 25. April kl. 19

Juletræstænding 2012:
Inge har spurgt Jernløse Hornorkester vedr musik v. Juletræstænding. De kan ikke 1. søndag i Advent og
heller ikke dagen før. Men de kan formodentlig godt søndagen inden, dvs. søndag den 25. november.
I så fald flyttes juletræstændingen. Pris: et antal flasker rødvin.
Torsdagsaktiviteter sommeren over:
Der var ikke den store tilslutning til Petanque sidste sommer, hvor vi spillede hver torsdag.
I år ændrer vi lidt, således at der inviteres til gåtur og/eller Petanque torsdage kl. 19. Vi mødes på Ankers
Mark og der er mulighed for at vælge mellem gåtur og Petanque. Lis medbringer 2 sæt Petanque-kugler.
Planter på Ankers Mark:
Det ville pynte meget med nogle lave buske på Ankers Mark. Hvis vi går videre med dette, skal vi forinden
sende skitse/ oversigtstegning til Lotte Højgaard for godkendelse.
Koncert m. Tølløse kor:
Inge har kontaktinformationer. F eks kunne en kirkekoncert arrangeres sammen med kirkens organist. Pris: 34000 kr.

