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Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 18/1 2011.

2.

Evaluering af Dialogmødet 22. marts.
Praktisk arrangement
Indhold – emner - oplæg
Politikernes bidrag til mødet
Erfaringer til næste Dialogmøde
Boldklubbens indlæg – kan Lauget bidrage til en løsning?

3.

Evaluering af Fastelavnsfesten
Økonomisk resultat
Praktiske ting – inkl. kontakt til frivillige via enkeltpersoner med netværk
Erfaringer til næste år

4.

Gislinge Laugets økonomi
Status
Klare linier for tildeling af ’sponsorater´

5.

Midler fra Lokalområdepuljen
Gislinge Ruterne - tildelt 35.000 kr – kort info fra Ad Hoc udvalg
Fortov på Sandbyvej samt blomserløg – afventer opdatering af
lokalområdebog fra Dialogmøde
Idéer til næste runde for ansøgning?

6.

Idélisten fra Dialogmødet i september
Hurtig gennemgang og opdatering

7.

Arrangementer sommerhalvåret 2011

8.

Nyt fra Trafikgruppen

9.

Eventuelt

10. Næste møde
Dato? Mødeindkalder?Referent?
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Afbud: Anne-Katrine Ipsen, Inge Jensen og Stine fra fodboldklubben
Til stede: Carl Peder Markussen, Mie og Jens Andersen, Jens Larsen, Niels (Snild) Hansen og
Niels Ribjerg.
Ad 1:
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2:
Der er ved at være styr på det praktiske. Denne gang virkede
projektoren.
En ny rute til politikerne. De så positivt på muligheden for en
udvidelse af området ved Teknikvej til ’Blandet erhverv’.
En god dagsorden til mødet med gode indlæg fra Lauget
Et skuffende lavt fremmøde fra politikernes side. Vi har reageret
skriftligt over for Lotte Højgaard
Et noget svagt indlæg fra politkerne omkring visioner
Vi skal fortsætte den gode linje
Vedrørende foldere – de er gode og har en effekt. Inge skal
opdateres med hensyn til forbrug på de forskellige ruter, idet der
tilsyneladende er flere husstande end de, der fremgår af vejviseren.
Lauget vil gerne indgå i en dialog. Foreslår, at der udpeges en
banefordeler, så der kan planlægges brug af baner på Kundby
Stadion.
Der kan være tale om lån af klubhuset også og det er nok her, den
store hurdle er. Niels Snild vil tage kontakt til Kundby Lokalforum for
derigennem at forsøge at skabe en kontakt.
Ad 3:
Fastelavnsarrangementet gav et overskud på 4.685,- kr.
Grundlæggende gik arrangementet godt, men højtaleranlægget
svigtede, så det var lidt svært at få formidlet kåring af kattekonge og
kattedronning, ligesom det var lidt svært for alle at hør, hvornår de
forskellige aktiviteter satte i værk.
Næste gang skal vi huske at tjekke højtaleranlæg igennem forud
for arrangementet.
Gode boller og kage til kaffen.
Mange og flotte præmier – stor ros til de mange sponsorer.
Næste gang skal vi huske at anføre litra nr. på trækningsliste til
amerikansk lotteri.
Ad 4:
Snild er i gang med en større oprydning i bilag og afregninger fra
arrangementer.
Det ser ud til at vi nærmer os en beholdning på ca. 17.500,- kr.
Har modtaget en forespørgsel fra kommunen omkring ikke forbrugte
midler fra de foregående år – et beløb på omkring 21.000,- Det lod til,
at vi kan råde over disse penge i 2011, men at ubrugte midler
herefter vil gå tilbage til kommunekassen
Sponsorat / støtte ydes til sociale arrangementer til gavn for en større
eller mindre gruppe borgere i/fra Gislinge og omegn.
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Lauget forventer at få en respons i form af en tilbagemelding (evt.
indlæg på et møde i Lauget gerne med billeder)
Sponsorat / støtte drøftes på et møde i Lauget og kan i hastende
tilfælde ’drøftes’ via e-mail mellem Laugets medlemmer.
Da Lauget råder over en forholdsvis beskeden sum penge, kan der
normalt ikke ydes tilskud til enkelt foreninger og arrangementer, der
har til formål at styrke foreningers økonomi.
Ad 5:
Der er tildelt 35.000,- kr. underforudsætning af, at vi selv skaffer
15.000,- kr. Det kan lade sig gøre via fonte og derudover kan vi jo via
vores formue dokumentere, at vi ”er gode for” de 15.000,- kr.
Ad hoc udvalget arbejder videre.
Snehøj er fredet. Man må ikke bare gå rundt på en fredet gravhøj jf.
fredningsnævnet. Carl Peder vil beskrive et projekt omkring højen og
fremlægge det via kommunen, Natur og Miljø. Museet har dog
vetoret.
Afventer
Afventer
Ad 6:
Listen hurtigt gennemgået. Den blev herunder ikke revideret. Det
kunne dog konstateres, at nogle af emnerne har skiftet status, så
listen skal revideres.
Carl Peder og Inge tager til klubaften i Ungdomsklubben for at lave
en reportage om klub livet med henblik på at kunne promovere
klubben
Ad 7:
Familiedag/loppemarked vil være en god ide
Tages op på et møde, hvor vi er lidt flere.
Ad 8:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i Lauget.
Fortov langs Sandbyvej vil være et interessant emne at tage op.
Byporte på Adelers Allé er stadig et ønske blandt beboere i Gislinge.
Ad 9:
Boldklubben har fået ny bestyrelse. Der er herefter opstået tvivl om,
hvorvidt Gislinge Sportsuge fortsætter.
Lauget har ikke ressourcer til at tage et sådan arrangement, men vi
kunne måske byde ind med hjælp til det mere sociale islæt. Snild
kontakter boldklubben.
Ad 10:
Næste møde: Tirsdag den 7. juni 2011 kl. 1900
Håber, at Inge booker mødelokale
Mødeindkalder: Carl Peder.
Referent: Niels Snild.
Ref. Niels Ribjerg.
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