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Mødeindkaldelse
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i Gislinge
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7.
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2010
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i Gislinge Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine Ipsen
Referent: Inge Jensen

oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede: Kirsten, Snild, Martin, Anne-Katrine & Inge
Afbud: Niels Ribjerg og Lis

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 18/4 2012
Enstemmigt godkendt

2.

Aktiviteter forår/sommer 2012
Byens Dag søndag den 1. juli kl. 13.00- 16.00
Bredt arrangement med borgernes medbragte loppeting og plantebytte.
Fremstilling af mosaik, sømblok, mulighed for leg v/ pigerne fra
Ungdomsklubben. Salg af div. varer fra Strandlyst Kartofler, Søren Wiuff,
Lammefjordens Stauder, Brugsen, børstenbinder fra Nyvang, Jens Jacobsen,
Honning v. Michael, Thorgård, Lene Læssøe m. knipling, SSP Tom Madsen m.
mobil klatrevæg. Evt. ansigtsmailing v. Frisør Karina og Nimbus-kørsel.(Inge
spørger) Musik v. DJ Jacob. Inge sørger for evt. tilladelse fra politi til salg af øl.
Boldklubben inviteres til salg af øl/vand for egen fortjeneste,
Hvis nej, spørges Jimmy, Brugsen for salg af øl/vand
Anne-Katrine mailer Jeppe, Boldklubben om Byens Dag, Sct. Hans og tilbud fra
Pernille Kruse, Kultid & Fritidsudvalg om hjælp til opstartsmøde mhp hallens
fremtidige aktiviteter til drøftelse på møde d. 31. maj i boldklubben
Sankt Hans fest lørdag 23. juni 2012
Lauget har tilbudt boldklubben bagning/salg af vafler. Erik laver dej.
Opstilling af 2 pavilloner. Udlån af Laugets partytelt mod boldklubbens egen
afhentning/opsætning/nedtagning/returning?
Koncert på Ankers Mark d.
kl. 14.30-16.30
Rasmus kontaktes med fgl. datoer 18., 19., 25. eller 26. august.
Bandet bestemmer dato, der følger senere. Inge kontakter Rasmus.
Plakat: medbring kaffe og tæppe

3.

Midler fra lokalområdepuljen
Gamle Gislinge – nyt? Intet nyt
Gadekæret i Sandby – nyt? Intet nyt
Hagested projekt m. bro og sti til Gislinge – nyt? Støtteerklæring mailet

Gislinge Ruterne – nyt? Motionsredskaber ved multibanen behøver INGEN
byggetilladelse og skydes i gang nu. Martin siger, skolen måske har fundet
midler til flere redskaber. Martin sender regning til Lauget, Lis på aftalt beløb,
kr. 35.000 og indbetaler egen sponsorstøtte separat med efterfølgende
kvittering
4.

Nyt fra Holbæk Kommune
- Frivillighedsmesse 15. maj: Carl Peder deltog for Seniorer uden grænser og
Lauget

5.

Diverse
- Græsslåning på Ankers Mark: aftalt slåning i ugen op til 1/7 på hele arealet
Inge sender mail til Kirsten Lundin, Holbæk Kommune op til koncert i august
- Torsdagsaktiviteter på Ankers Mark: Petanque eller gå-tur: frit valg
- Planter på Ankers Mark: Tekstil-net på hegn mod børnehavens legeplads til
vindafskærming. Vi undersøger pris og søger lokalområdepulje. AnneKatrine hører Lotte Højgård om tilladelse og ansøger efterfølgende
- Koncert m. Tølløse kor: Ikke udendørskoncert. Sendes videre til Ann
Hansen, menighedsrådet, som forslag til kirkekoncert. (Inge klarer dette)
- Flytning af årets juletræstænding: Jernløse Hornorkester hyret til
søndag 25. november 2012 kl. 15.45 – 16.45. Inge mailer forslag til 3
sange til Torben Rasmussen

6.

Evt.
Martin modtaget mail fra Pernille Kruse, Kultid & Fritidsudvalg om tilbud om
hjælp til opstartsmøde ang. hallens fremtidige aktiviteter. Vi hører boldklubben,
om de er med på idéen. Skolen er positive. I givet fald deltager Snild fra
Lauget.
Lis har modtaget mail fra anonym Sandby-borger (hun kender navnet), der
vedr. rute-skilt på Lundemarken nævner, at vi skal huske reglerne for private
fællesveje. Anne-Katrine kontakter Bente Meehan, Holbæk Kommune vedr.
dette. Anonym vil gerne have, Lauget skaffer hunde-lufte-areal, så ingen gener
fra hunde-efterladenskaber. Anne-Katrine forfatter svar til anonym efter svar
med afsæt i Niels Ribjergs mail-svar på lignende henvendelse.
Vandrerfestival tirsdag 21. august 2012 fra Ankers Mark kl. 18.30.
Kirsten og Anne-Katrine er turledere på Landkanal-ruten
Inge er kontaktperson og forplejningsansvarlig
Kaj Andersen, Strandlyst Kartofler modtager 2 fl. vin og kort fra Lauget fredag
1/6 i anledning af 50 års jubilæum. Anne-Katrine laver kort, Inge køber vin og
afleverer.
Martin rykker Ziska for afhentning af affald på Ankers Mark, inden andre får
samme idé om aflæsning af affald

7.

Næste møde
Dato:
Mødeindkalder:
Referent:

Onsdag 22. august 2012 kl. 19.00 i hallen
Anne-Katrine
Lis

