Mødeindkaldelse.
Mandag Den 10/1-2022 kl. 1900 i hallens møde lokale.
Tilstedeværende. Formand claus petersen, næstformand jens larsen, kasser Bente corfitzen
bestyrelse medlem thomas wulff. Menige medlemmer inge læssøe anette rasmussen rikke kure
kjeld maigaard.

Dagsorden.
1) vælg af referent. Claus Petersen
2) godkendelse af referat fra sidst. godkendt
3) Fastelavn. Overtager boldklubben grundet manglende torvholder fra lauget side. Fastelavn
bliver afholdt søndag den 27/2.
4) Gislinge mulitiforum. Randi hoffman skolelederen på Gislinge skole har lavet en ansøgning, til
en pakurbane hvor hun ønsker at nævne samarbejde mellem Gislinge lauget og boldklubben, hvor
vi mente badmintonklubben også burde nævnes.
Status på folkeaktierne var 36250 i aktier og i sponsorater var der doneret 21500
Vi havde inviteret til møde den 7 december med de erhervs drivende i Gislinge. Der mødte 3
erhervs drivende op hvor der skulle have været 6, desværre grundet corona var der 3 afbud på
dagen, men Lundegaardens jord og beton, læssøe VVS og Dataspecialisten var represænteret hvor
vi havde et godt og givende møde.
Vi har fået udarbejdet en skabelon til ansøgning som blev vendt med Brian Alquist og morten
Hørlyck Augusten hvor de mente det nærmere var en tjekliste, derfor er der booket møde onsdag
den 12/1-2022 kl. 1030 hvor vi vil få den rette vejledning i udførelse af denne, når den nye så er
færdiglavet vil den blive evalueret.

5) General forsamling. Claus undersøger med Sandra skolesekratær om bookning af salen på
skolen. Hvem er på valg? Gislinge lauget kan blive selvforsynende med bestyrelses medlemmer
som punkt? Niels snild hansen vil være meget gerne være ordstysrer
6) indkommende forslag. Børne attest er blevet sendt vi undersøger med kommunen om dette er
nødvendigt. Bænke claus følger op. Aktivitest kalender nye tilkomme? Infoskærme status? Følges
op på til næste laug møde.
7) evt. intet nyt.
8) Næste møde. Bliver aftalt på den kommende general forsamling.

