Møde i Gislinge Lauget
Onsdag den 26. august 2009 kl 19
Mødeindkalder: Anne-Katrine Ipsen
Referent: Inge Jensen

REFERAT
Til stede: Kirsten, Jens, Janni, Anne Katrine, Flemming, Snild, Carl Peter, Helene og Inge
Afbud: Knud, Niels Ribjerg og Kenneth Nybjerg
1. Valg af referent
Inge valgtes til referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, afholdt den 6. maj 2009
Referat godkendt
3. Planlægning af Dialogmødet den 24. september 2009
Forslag om foredrag v. Otto Ohrt godkendt; 30 min. taletid og tid til diskussion
Søren, vindmøller siger ja tak til taletid
Anne-Katrine laver oplæg om status på Ankers Mark; hvor langt er vi nået, hvad
mangler og fremtidige arrangementer
Knud/Kenneth, trafikgruppen laver oplæg med status på fortovet på Byvej
Ingen rundtur med politikere i år, men de inviteres til sandwich kl. 18.00
Kirsten, Egon, Anne-Katrine og Lene Læsøe kommer kl. 17.00 og forbereder.
Bestilling af øl/vand m.m. bestilles i Brugsen til levering på skolen af Inge.
20 sandwich bestilles via kommunens kantine til levering på skolen eller hos Kirsten og
Egon torsdag eftermiddag af Inge via Lotte Højgaard.
2 flasker vin og dækning af transportudgifter til Otto Ohrt betales af Lauget
4. Status på div. aktiviteter:
-

Det videre forløb Ankers Mark
Efter 10 personers stensamling er der nu sået græs af Kommunen, der samtidig
slog resten af græsset. Snild kontakter Gert, kommunen for tidshorisont på
petanque-baner. Anne-Katrine og Snild går videre med at undersøge, hvor vi
skaffer store træstammer til siddepladser/leg og Jens vil være sød at hjælpe med
transport/placering i sin lastbil. RØDVIN til hans vognmand som tak for lån af bil.
Ad hoc-gruppen: Kirsten, Egon, Lone, Janni og Anne-Katrine mødes onsdag
16/9 2009 kl. 19.00 hos Anne Katrine for planlægning af ”åbnings/indvielsesceremoni” af banerne i Uge 42 (efterårsferie).
Jens måler diameter på juletræ og Snild køber nedstøbingsrør i rette størrelse.
Endelig placering af juletræs-rør aftales på stedet

-

Gislinge Laugets Hæderspris.
Uddelt til fru Bonde, nye emner/forslag modtages gerne

-

Infovindue i Brugsen
Afventer Knuds orientering. Vist nok noget med bygning af trækasse ???

-

Info Kanalen
Antenneforeningen opkræver kr. 50.- pr. side årligt. Vi (Snild) ”køber” 5 sider

-

Nyt domænenavn
Niels Ribjerg går videre med sagen. Carl Peter har muligvis ideer til dette.
Ad hoc-udvalget: Anne-Katrine, Niels, Knud og Carl Peter vil gerne mødes med
kommunens web-master for nemmere adgang til Laugets hjemmeside. AnneKatrine kontakter Laugets lokalforumskonsulent Lotte Højgaard for hjælp til at
arrangere dette møde

-

Ungdomsklubben
Indbrud i ungdomsklubben har desværre resulteret i flere måneders lukning. Der
er dog lys forude, men der mangler stadig mange spil/film m.m.
Janni foreslår, Lauget sponserer f.eks. kr. 500.- til klubben, der så skal udløse en
selvvalgt aktivitet med de unges egen planlægning af dette. Selvfølgelig med
hjælp fra Janni og Laugets ungeudvalg, hvis nødvendigt. Janni efterlyser og får
eksakte økonomiske rammer fra kommunen for afholdelse af mad-dage, bif-ture o
lign, så der ikke går for lang tid fra ideen foreslås til udførelsen
Ad hoc-gruppen: Inge, Jens, Lone, Janni og Anne-Katrine mødes onsdag 2/9
2009 kl. 19.00 hos Anne Katrine

5. Status vedr Sankt Hans festen
Ingen kommentarer fra Støvlen/boldklubben.
Snild kontakter Støvlen for at forespørge om fortsat samarbejde om fastelavnsfest
6. Eventuelt
Flemming og Snild står for indkøb af 2 bænke, den ene til opstilling i ”Ræveskoven” for
mulighed for lille hvil ved spadsereture, den anden opstilles på Ankers Mark.
Bord/bænk-sæt til Ankers Mark bekostes af kommunen indenfor vores berammede kr.
55.000.- til anlæg af Ankers Mark
7. Næste møde valg af mødeleder samt referent
NÆSTE MØDE 7. OKTOBER 2009 kl. 19.00 I HALLENS MØDELOKALE
Mødeleder/ordstyrer: Flemming
Referent
: Anne Katrine

