Referat
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag, den 7. april 2010 kl. 19.00

af møde i Gislinge Lauget
tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes
på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Lis Toftdal
oo
Referent:
Inge Jensen
www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede: Jens & Mie, Kirsten & Egon, Lis, Lene Læsøe, Jens Larsen,
Niels Ribjerg, Snild, Martin Læssøe, Carl Peder, Anne-Katrine,
Jytte & Jan, JH-Hobby, Svinninge og Inge

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 30/8 2011.
Godkendt uden kommentarer

2.

Dialogmødet, 20. september 2011.
Evaluering af arrangementet, planlægningen m.v.:
SUCCES!!!! Mange deltagere og saglig debat. Tilfredshed fra vores side og fra
politikernes side. Carl Peder tilretter computerprogram, så der kan ”bakkes” i
slides til næste gang. Ligeledes gerne en trådløs mikrofon, der virker.
Evaluering af indhold:
Gislingeborgerne kan altså trækkes af huse, bare emnet er vigtigt nok.

3.

Aktiviteter efterår/vinter 2011.
Evaluering af hobbydag:
Godt arrangement, men flere gæster ønskeligt. Gerne større radius for
annoncering, evt. træskilte til plakater/bannere stillet op på centrale steder. Må
afvente, da ingen meldte sig som tovholder på dette projekt
Planlægning af juletræstænding 27. november
Jens Larsen skaffer juletræ igen i år og sørger for transport og opstilling sammen
med Niels Ribjerg (aftaler indbyrdes). Lyskæder monteres lørdag 26. november
om formiddagen. 3 nye LED-lyskæder købes. Inge kontakter Kenneth for lån af
ham og hans lift. Hvis han ikke kan, vil Snild kontakte Leif Nygaard for lån af hans
lift. Inge bestiller 50-75 fakler og sørger for indkøb af kakao, lån af termokander
m.m.
AdHoc: Lis, Anne Katrine, Mie og Inge mødes hos Mie 8/11 kl. 19 for
planlægning.

Andre arrangementer:
Historiske Gislinge: Snild kontakter Mona for leje/lån af forsamlingshuset 15. eller
16. november kl. 19.00. Aftale med Niels Ravn om gratis brug står nok ved magt.
Carl Peder medbringer scanner. Opstilling kl. 18
AdHoc: Anne-Katrine, Lis, Jens A. og Carl Peder. Planlægningsmøde aftales
indbyrdes
Lucia-koncert i kirken: afventer henvendelse fra menighedsrådet
Evt. medbringe haveborde fra hallen til ekstra opdækning, HUSK NØGLE
AdHoc: Kirsten & Egon, Lene, Lis, Mie og Anne-Katrine
4.

Midler fra lokalområdepuljen,
Gadekæret i Sandby:
Martin Læsøe har styr på det hele

5.

Projekt Gislinge Ruterne.
Status: Lotte Højgaard spørges om nyt ang. placering af motionsredskaber og nyt
ang. byporte. Ankers Mark IKKE en mulighed grundet lokalplan.
Naboklager ønskes IKKE.
Lis forespørger boldklubben om forslag til placering i nærheden af boldbanerne til
glæde og gavn for bold-børnene.
herunder økonomi:
Lauget skal selv skaffe kr. 15.000.- for at få kr. 35.000.- af kommunen
Bevilliget kr. 10.000.- fra Teknik & Miljø til skiltning og tryk af brochurer
Vi mangler kr. 5.000.Søren Wiuff sponserer kr. 2000.- og Bjarne, Vinperlen sponserer kr. 500.Martin Læssøe sponserer kr. 2500.- MANGE TAK TIL ALLE TRE

6.

Evt:
Pengekasse med kontantbeholdning kr. 1500.- til fremtidige mindre udlæg hos
Inge. Snild overfører til konto
Lis meddeler Stine, boldklubben, Lauget sponserer kr. 1000.- til foredrag med
diætist mhp børns kost for ALLE Gislingeborgere.
Samtidig skaffes klarhed ang. betaling for Cirkus Kæphøj i sportsugen
Ungdomsklubben får overført kr. 2000.- til dækning af deres BonBon-land tur
snarest af Snild
Laugets økonomi: I år bruges alle kommunale tildelte midler (kr. 16.700.-)
Lauget har selv tjent kr. 16.500.- hvoraf kr. 6500.- er brugt.
Vi går altså ind i 2012 med en forventet kassebeholdning på Kr. 10.000.Snild ønsker at afhænde kasse-mester-posten grundet tidsmangel.
NOGET FOR DIG ????

7.

Næste møde
Dato:
Mødeindkalder:
Referent:

18. januar 2012 kl. 19 i hallen
Anne-Katrine
Niels Ribjerg

