
 

 

Mødeindkaldelse. 

Den 29/6-2022 kl. 1900 i Sognegaarden.  

Tilstedeværende: Stine ravn, Annette, Inge, Birthe, Jens, rikke og thomas 

Dagsorden. 

1) vælg af referent.  

Thomas Wulff 

2) godkendelse af referat fra sidst 

Referatet er godkendt 

3) Skaterbane (Claus) 

Martin finder ud af, hvad det koster og lave den og så tager vi den derfra. 

4) Ankers mark petanque bane / Skab noget nyt.  

Der er god dialog med kommunen omkring både kasser til opbevaring og renovering af banen. 

Kommunen har forespurgt omkring udgifterne i forbindelse med opbevaringen, hvilket lauget 

indhenter tilbud på, og skal videresende dette. Det undersøges om der findes alternativer til et 

“bygge selv” projekt. Der skal efterfølgende søges støtte igennem kommunen. 

Lauget undersøger om erhvervsdrivende vil støtte projektet økonomisk, alternativt om lauget kan 

støtte opbevaringskasserne. 

5) Byens bænke opfølgning. 

Tissø savværk mangler træ, og derfor sælger de pt kun til alle firmaerne, som er de faste kunder. 

Samtidigt at alle savværker kæmper med de samme leveringsproblemer. Thomas undersøger om 

andre savværker kan levere materialerne. 



6) Byens marked 21. August kl. 11-16 

Teamet er Byens Marked – noget for alle i byen 

Der arbejdes med flere tiltag, som skal gøre byens marked attraktivt for byens borgere 

Lauget arbejder for at der kommer planter, som skal sælges. Gymna hopsa laver opvisning og træ-

drejningsudstilling. Medlemmer fra Fodboldklubben sætter grillen op, og der vil sælges pølser og 

brød. Loppemarked fungerer ved at børn og voksne selv sætter borde op til deres egen bod. 

Brugsen sælger div. Drikkevarer osv. Meningsrådet står for kage om småkager. Udstilling af 

Knallerter, fremvisning fra lokalhistorisk arkiv, petanque banen kan bruges etc. 

Lauget ønsker at yde økonomisk støtte på 12.000kr til byens marked. Midlerne går til aktiviteter, 

som kan tiltrække og være til gavn for byens borgere. Dette er godkendt at bestyrelsen. 

 Ansigtsmaler, fiskedam osv. 

 Klovne opvisning 

 Musik 

 Hoppe borg 

Annoncering foregå på socialemedier, opslag osv. 

Thomas, Rikke og Birthe laver et program for dagen. 

7) Gislinge multiforum noget nyt. 

Vi arbejder videre med projektet, og undersøger pt. Mulighed for at få økonomisk støtte til at få 

udarbejdet en mere bæredygtig profil vedr. byggeriet. Arkitekt firmaet bag den oprindelig skitse 

har budt ind på opgaven, hvilket vil koste 30.000kr. Lauget undersøger om fonde kan støtte denne 

del, samt om Holbæk kommune kan yde støtte til udviklingen af Gislinge Multiforum. En mere 

bæredygtig profil vil give langt bedre muligheder for at søge fonde fremadrettet. 

8) evt.  

Info-skærm i Brugsen er virkelig en god formidlingsmåde til borgerne i byen. 

9) Næste møde. 

Onsdag den 3. August kl. 19.00 i Sognegården. 

 


