
 

 

 

Mødeindkaldelse til general forsamling i Gislinge lauget. 

Mandag Den 21/2-2022 kl. 1900 i Salen på skolen.  

Tilstedeværende: Niels Snild Hansen, Kjeld Maigaard, Ann-britt Carlsson Vanman, Charlotte Eva 

Johansen, Claus Petersen, Thomas Bechgaard Wulff, Stig Kongsfeldt, Jens Larsen, Inge Læssøe, 

Annette Sørensen samt Birthe Ammundsen  

Dagsorden. 

1) valg af dirigent. Niels Snild Hansen blev valgt. 

 

2) valg af referent. Claus Petersen blev valgt. 

 

3) Bestyrelsens beretning. Formanden berettede om et år præget af corona som gjorde 

der ikke var lavet de store arrangementer, som indebar de store forsamlinger. Dog fik vi 

arrangeret en lille juletræstændings fest hvor de nye lyskæder på træet kunne indvies. Der 

blev rettet et varmt tak til de mennesker som hjælper til med at holde byen ren samt dem 

der hjælper med by skrald. Der blev også fortalt vi kæmpede med kommunen om at få 

adgang til vores hjemmeside så vi kunne ajourføre denne, men grundet den skal 

nedlægges og laves om kommer der en ny løsning på dette senere hen.  

Derudover kunne vi berette om det intense arbejde med Gislinge Multiforum som 

involverer næsten alle foreninger i byen, som gerne skulle få et bedre samarbejde på 

kryds og tværs når man bedre kunne få dem samlet.  

Samt involvere de lokale erhvervsdrivende hvor man vil forsørge, lave et byggelaug som 

skulle skaffe arbejds/praktik pladser til byen.                                                           



Ligeledes samarbejdet med lokal politikerne på Holbæk kommune, som gerne skulle 

hjælpe med og få fulgt den til dørs.                   

Beretningen blev godkendt af forsamlingen  

4) Fremlæggelse af regnskab for 2021. Regnskabet blev godkendt, dog blev der 

forespurgt på om det kunne blive forenklet så det kunne være mere overskueligt. 

 

5) Indkomne forslag. Ingen foreslag modtaget 

 

6) valg til bestyrelsen 3 er på valg, Carl Peder Markussen, Bente Corfitzen og Jens larsen. 

Bente Corfitzen og Jens Larsen blev genvalgt, Birthe Ammundsen blev valgt ind i stedet 

for Carl Peder Markussen. 

 

    Alle suppleanter samt revisorer er på valg hvert år. 

Anders Ryberg Herskind samt Anette Zilstorff blev genvalgt som henholdsvis revisor samt 

revisor suppleant. Inge Læssøe samt Annette Sørensen blev valgt ind som suppleanter. 

 

7) evt. Det blev berettet at de fine nye infoskærme som vi har fået op, fra 1 november vil 

koste 97 kr om måneden hvor efter byen skal betale disse, det vil blive taget op til 

efterretning hvordan de skal finansieres når vi når der hen på den anden side af 

sommerferien.  

Petanque klubben mangler plads til deres grej der blev forespurgt på et skur i skellet til 

børnehaven, vi rådede dem til og tage fat i vækst og bæredygtighed på kommunen, også 

derefter finde ud af finansieringen. 

Formanden berettede om et firma der ville lave en film om Gislinge, formanden vender 

tilbage med hvordan de ville finansere dette.     

 

8) næste møde i Lauget. 7 Marts 2022 hallen mødelokale. 

 


