
Referat fra møde den 6/1-2020 

 

Tilstedeværende: Claus Petersen, Carl Peder Markusen ,  Jens Larsen, Lilli Andersen, Anne-Katrine Ipsen,  

Lars Søndergaard, Ann-Britt Carlsson, Charlotte Johansen,  Anette Sørensen, Inge Læssøe, Pernille Nielsen, 

Stig Kongsfeldt og Christian Kobbernagel. 

1) referent Claus Petersen. 

2)Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt. 

3)Evaluering af gennemførte aktiviteter.  

Juletræ og Juletræsstænding. Forløb fint, dog ønske om mere kakao og flere småkager næste år 

samt en megafon til jule manden og med ønske om flere frivillige hænder.   

Kirkens julekoncert. Koncerten forløb fint. 

Julekort. Blev sendt afsted  

4) kommende arrangementer. 

Generalforsamling – herunder arrangement, bestyrelse og budget for 2020. Bliver planlagt 

mandag den 13/1 kl 1900 i hallens mødelokale alle er velkommen.  

Fastelavnsfest den 23/2 2020. Claus hører Martin Ness 

5) Årsregnskab 2019 og budget 2020. Blev godkendt 

6) Ad hoc grupper. 

Skaterbanen (Marin Wigh Knudsen). Arbejder på det er ved og søge penge. 

Halgruppen. Møde om dette Torsdag den 16/1 kl. 1630 i skolens fælles sal. 

Kommunikationsgruppe. Under udarbejdelse. 

7) Øvrige aktiviteter. 

Støtte mm fra Christian Kobbernagel. Han er her til den 1/6 og hjælper/støtter, med div. Projekter 

samt for at hjælpe fællesskabet samt forsøge at værge nye frivillige. 

 

 



8) Siden sidst fra Holbæk Kommune/lokalfora. 

Samarbejdsaftale med Holbæk kommune 2020. Vi skal have valgt en kontakt person for Gislinge 

lauget, Claus har skrevet en mail til Holbæk kommune at vi afventer dette punkt til efter vores 

general forsamling, til når bestyrelsen har konstitueret sig selv. 

Ny fællesskaber Stig Kongsfelt. Han blev budt velkommen og lauget ser frem til et godt 

samarbejde. 

Borgermøde om boligstrategi for Gislinge 11 November. Forløb godt. 

Trafiksikkerheds bevilling 2016-2017/2018. Der kommet en venstre sving bane ved landevejen og 

byvej, og der kommet vejbumb på adlers alle. 

Børne og ungdomsteaterfestival april 2020. Afventer. 

Skvulp 19/20 juni 2020. Der videreformidlet kontakt til de lokale erhvervsdrivende. 

9) Evt. Gymnahopsa ansøgte om et tilskud til udskiftning af Hallens anlæg, afventer. 

10) næste møde.  Bliver aftalt efter general forsamling. 

Da Anne-Katrine ønsker og trække sig fra Gislinge Lauget, Vil Lauget og jeg gerne rette en stor tak 

for det store arbejde hun har gjort, der ligger mange frivillige timer bag tak for dem. 

  

  

 


