REFERAT
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag,
den 7. april
2010 kl. 19.00
møde
i Gislinge
Lauget
Onsdag den 4. august 2010 kl. 19.00
i mødelokalet i Gislinge Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Til stede: Kirsten, Egon, Lene, Lis, Carl Peter, Snild, Anne-Katrine
og Inge
oo
Afbud:
Niels Ribjerg, Knud, Kenneth og Tom

1) Godkendelse af referat fra mødet den 26/5 2010.
Godkendt uden bemærkninger
2) Vedr. næste Dialogmøde
- Dato 2. september
Dato ok, reserver samlingssal og mødelokale (Inge)
- Emner? Gåtur?
Politikerne skal se det nye fortov, naturbænk i stationsforstanderens have og
Ankers Mark. Anne-Katrine og forhåbentlig Knud går med. Alle mødes kl. 17
Lene, Lis og Inge dækker bord m.m. Inge bestiller sandwich hos Sonne Catering
til levering kl. 17.30 og bestiller øl/vand m.m. i Brugsen.
Carl Peter tager billeder af naturbænke til Anne-Katrines indlæg om gennemførte
projekter, Anne-Katrine tager selv billeder af Cirkus Kæphøj i sportsugen.
Anne- Katrine kontakter Peter Holst, konsulent for Holbæk Kommune og
lokalbanen for indlæg. Snild er ordstyrer
- Forslag er opsamling af ønsker omkring trafiksikkerhed, især Byvej, samt
Kommunens overvejelser vedr. penge til Lokalfora
Se medsendte forslag til dagsorden
- Indlæg fra RUC studerende?
Lis har intet hørt fra dem: indlæg droppet
3) Aktioner vedr. budget
- Status på regnskab i år til dato
Refunderede regninger
10.55776
EAN-fakturerede regninger
3.921,72
Forventet tilskud 2010
17.100.Rest pr. 1/8 2010
2.620,52
Bankbog Nordea
Støtte Cirkus Kæphøj

16.383,35
2.500.-

Udlæg Familiedag 7/8

2.000.-

-

-

Nyt vedr. henvendelse om tilskud/ tilbud, både fra boldklubben og byens øvrige
foreninger/klubber?
Lauget sponserer Cirkus Kæphøj under sportsugen
Planer?

4) Praktisk gennemførelse af arrangementer
I henhold til erfaringer fra Ankers Mark indvielsen
Vi må headhunte hjælpere til hvert enkelt arrangement ud fra ny frivilligliste fra
Dialogmødet og huske at starte i god tid, Hvis ikke nok hjælpere, må aktuelt
arrangement barberes ned til antal hænder !!!! Ny ansvarlig for frivilliglisten
udbedes; Inge har ikke haft nok held med det.
DET SKAL STADIG VÆRE SJOVT AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR BYEN
5) Ankers Mark
-

Takkekort sendt Hr.Thorgaard, Leif og Jens Nygaard har fået takkekort
Petanque forening – status. Lauget gør ikke mere
Udeståender:
Skraldespand: Snilds gamle kommer på marken, affaldsposer fra lagerrummet
Ordensregler: skrinlagt,
Blomsterkummer: Vi takker nej til Ziska.
Ulåst kasse søges fremstillet til opbevaring af petanquekugler og rive til banerne;
Snild undersøger

-

Familiedag 7. august – planer: Lis og Lene er ansvarlige for uddeling af diplomer til
alle fremmødte børn med kæledyr og uddeling af gaver til sødeste samt dygtigste
kæledyr. Anne-Katrine har diplomer og tusch med
Jeanne, Louise og Lisette, Ungdomsklubben står for salg af sodavand.
Inge klarer indkøb, byttepenge og returnering af usolgte sodavand. Overskuddet
går til ungdomsklubben

-

Koncert med Holbæk Byorkester lørdag den 28. august
150 stole skaffet af Carl Peder, TUSIND TAK.
32 stole skal bruges 28/8. Anne-Katrine kontakter byorkester for underlag og antal
kvadratmeter i teltet. Evt. gulvtæppe (Snild kan skaffe) eller køreplader af metal
( Kenneth: har I nogle i jeres firma, vi evt. kan låne?)
Finn: de 150 stole er til fælles afbenyttelse, men I er nok dem, der kommer til at
bruge dem mest. Hvor må de stå ???? Meld venligst tilbage

- Andre arrangementer i år – f eks ”Kulturdag” Afventer
Mad med inspiration fra Gislinges andre kulturer. Afventer

6) Nyt fra Trafikgruppen
- Hastighed på Skolevej Afventer
- ”Fiskeøje”(vidvinkelspejl) ved p-plads ved børnehaven Afventer
- Belysning i Gislinge Afventer
7) Nyt vedr. naturbænke
Er sat op i Ræveskoven, stationsforstanderens have og i Sandby. Billeder på Laugets
hjemmeside
8) Nyt fra Ungdomsklubben
- Hvordan sikrer vi fortsat kontakt uden Janni?
Snakker med klubpigerne lørdag 7/8 og forsøger med kontakt til deres
leder, Sisse
9) Nyt fra spejderne
Intet nyt
10) Nyt vedr. Skolens initiativ vedr. genbrugsbutik
Afventer
11) Nyt domænenavn – plan
Ved søgning på GislingeLauget på Goggle, kommer hjemmeside frem. Godt nok?
HELT PERFEKT
12) Nyt vedr. Bog-ring
Forslag om anbefale-og-udlåne-yndlingsbøger med link på vores hjemmeside.
Ad hoc: Anne-Katrine og Lis
Afventer vinterens komme
13) Evt.
14) Næste møde
Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 19.00 i hallens mødelokale
Indkalder: Lis
Referent: Anne-Katrine

