
 

 
www.gislinge.holbaek.dk 

 

 

Deltagere: Lars, Claus, Lise, Jens, Annette, Inge, Stig, Lili 

Afbud fra: Martin 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

2. Evaluering af tænding af juletræ via live-streaming, (Christian og Lars) 

Det gik godt. Christian streamede og Kjeld tændte træet. Derefter sang de en julesang. Flot! 

Der var 13 personer, der overværede live-streamingen, og flere var mødt op live på marken. 

Vi har 7 lyskæder til træet. Der var ønske om to kæder mere og et nyt rør, (i jorden), til træet. 

Det blev besluttet, at Jens kan købe det. 

 

3. Ad Hoc grupper 

- Gislinge Multiforum 

De to projekter, (tegninger), debatteres stadig. Den dyre, med mere lys og plads i hallen, til 10-

12 mil. er den man ønsker. Der arbejdes nu på at søge ekstra penge til det. 

 

- Plan for Skaterbanen, herunder forsikring, (Martin og Claus) 

Der er kommet et tilbud på en erhvervsansvarsforsikring fra Topdanmark til 5.711 kr. årligt. 

Alle vores ansatte er forsikret ved arbejdsskade og ulykke, plus supplerende arbejdsulykke.  

Der er tilbudt div. ansvar, herunder bestyrelsesansvar. Skaterbanen er ikke omtalt. 

Det virker dyrt og ufokuseret, måske er ansvar for banen dækket i den supplerende 

arbejdsulykke. Lili vil søge flere oplysninger om en ansvarsforsikring for banen. 

Stig vil spørge ind hos kommunen om, hvilke slags ansvarsforsikringer, der ellers kan være 

relevante for vores forening. 

Lili og husbond har set til banen. Den er blevet repareret og vi ved fra Martin, at den står 

overfor at skulle godkendes. Claus og Lili holder et møde med Martin, så vi kan blive orienteret 

om hans viden og planer. 

 

- Ankers Mark græsslåning, (Christian) 

Claus vil kontakte Christian om, han har fået nogle svar på fra kommunen. 

 

- Gislinge Lauget´s Bænke, (Lili) 

Lili og husbond har set til den sidste bænk ved søen. Den har få steder med trøsk og råd, men 

har stadig flere gode år. Lili har sendt koordinaterne på bænkene til Lars, som har lagt det ind på 

hjemmesiden. 

 

- Julekort, (Lili) 

Mødeindkaldelse 

Der indkaldes til møde i Gislingelauget 

Onsdag, den 7. april 2010 kl. 19.00 

 

 

Mødet afholdes på Gislinge skole. 
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Mødereferat 

 
 

Møde i Gislinge Lauget 

Mandag d. 7/12-2020 kl. 19.00 

i mødelokalet i Hallen 

 
 

Mødeindkalder: Claus 

Referent: Lili 

 

 

 

http://www.gislingelauget.holbaek.dk/


Lili har med hjælp fra Anne-Katrine lavet 65 julekort. De udenbys er sendt med posten og Jens, 

Lise og Annette vil omdele i Gislinge og omegn. 

 

- Byskrald, (Claus) 

Claus er kontaktperson til Nytteindsatsen og køber affaldssække til dem. Inge og Annette, som 

har en affaldsgruppe, der samler skrald langs vejene i Gislinge sogn, ønskede to ekstra stativer, 

så de ikke skal slæbe på så meget skrald på deres ruter.  

Det skulle være på Adelers alle ved Østrevej og på Landevejen ved Lundemarken. Jens har 

stadig 5 ekstra stativer på lager. Nytteindsatsen skal spørges først, det vil Claus gøre. 

Vi talte om, at vi ikke bare kan sætte stativer i vejkanten på landevejene. Vinden tager dem og 

de triller omkring. De skal sikres med kæder eller noget tungt i bunden og måske skal man have 

lov? Lili vil spørge Inge Jensen. 

Inge og Annette overvejer, om de kan placeres i private indkørsler. 

 

4. Siden sidst fra Holbæk Kommune (Claus) 

Der var ikke noget. 

 

5. Evt.  

Lise har spurgt Gislinge Boldklub om, hvad de tænker om Fastelavn i 2021. De overvejer 

udendørs tøndeslagning, men kan først beslutte det i januar. Vi vil selvfølgelig hjælpe med 

børnepræmier, rygnumre og fastelavnsboller. 

 

 

6. Næste møde i januar – Lili har Årsregnskab til underskrift og forslag til budget - 

dato, referent 

Mandag d. 11 januar kl. 19. Claus tager referat. 


