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Deltagere: Claus, Pernille, Lili, Annette, Inge, Stig, Christian.  

Afbud fra: Jens 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Evaluering af gennemførte aktiviteter 

- Opstilling af juletræ, (Jens) 

Jens hentede og pillede juletræ ned. Der er brug for et nyt rør i jorden. Han leder efter et. 

 

- Julekort, (Lili) 

Julekort sendte Lili. Det er velkomment andre hjælper i år. 

 

3. Kommende arrangementer 

- Generalforsamling, mandag d. 22/2-2021 – herunder arrangement og valg til bestyrelse 

Generalforsamling er ramt af restriktionerne. Der er mulighed for online generalforsamling. Det 

skal kommunikeres bredt i alle kanaler. God ide at ændre vedtægter på ekstraordinær 

generalforsamling lige før den ordinære. Vedtægtsændringer skal sendes ud i forvejen iflg. 

vedtægterne. DGI rådgiver og holder webinar om online generalforsamlinger. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202110853400. 

Lili og Claus forbereder og ringer sammen om dagsorden. 

 

- To bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Claus og Lise. 

 

- Alle suppleanter og revisor er på valg hvert år. Jens, Pernille, Anette og Anders. 

Jens, Annette og Anders kontaktes om genvalg, Pernille melder sig hvis der ikke er andre. 

 

- Affaldsindsamling i marts 

Det plejer at være Martin Nees der koordinerer. Claus spørger ham. 

 

4. Årsregnskab 2020 og budget 2021, (Lili) 

Årsregnskab og Budget vedtaget. 

Kopikort til kopiering på biblioteker fornys. 

 

 

 

 

 

Mødereferat 
 
 

Møde i Gislinge Lauget 

Mandag d. 11/1-2021 kl. 19.00 

Online på Microsoft Teams 

 
 

Mødeindkalder: Claus 

Referent: Christian 

 

 

 

http://www.gislingelauget.holbaek.dk/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202110853400


5. Ad Hoc grupper 

- Gislinge Multiforum, (Claus, Christian) 

Der er tegninger på vej og mulighed for samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, samt 

Holbæk Kommunes folk, der skal lave facilitetsstrategi. 

 

- Skaterbanen, forsikring og Benyttelsesaftale med kommunen, (Martin, Claus, Lili, Stig) 

Skaterbane er faktisk godkendt, men der skal laves jordvold. Stig hjælper med benyttelsesaftale. 

Martin har undersøgt forsikring, men det vil være godt, at Gislingelauget har en 

ansvarsforsikring. 

 

- Ankers Mark, græsslåning, (Christian) 

Christian vender tilbage angående græsslåning på Ankers Mark. 

 

- Affaldsgruppen, (Annette, Inge) 

Der er udfordringer med at få plasticsække til at passe til stativerne. Tykkelse og størrelse 

undersøges, og Claus skal lige indover ifht. priser, så de fås billigt. Virksomheder o.a. med CVR 

kan handle i butikker med udstyr. 

 

6. Siden sidst fra Holbæk Kommune, (Claus) 

Gislinge Lauget’s samarbejdsaftale med Holbæk Kommune underskrives, så der udbetales 

tilskud. Stig orienterede om skolernes nye ledelsesstruktur og fordele ved det i lokalt arbejde. 

Der bør sættes lys på beslutningsprocessen for økonomien, så Multiforum har bedste viden til at 

påvirke processer. God ide allerede nu at komme i dialog med bestyrelsen og 

kommunalpolitikere, som Multiforum er i gang med. 

 

7. Evt. 

Gislingelauget vil ikke afholde fastelavn. Claus tager kontakt med Kjeld og hører hvad 

boldklubben vil.  

 

8. Næste møde og referent 

Generalforsamling 22/2 holdes online, og der er ikke møde i Gislinge Lauget inden. 

Christian hjælper med invitationer og onlinefacilitering, hvis forlængelse går igennem til 1. juni.  

Stig gør det i fald, at Christian ikke gør. 


