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Deltagere: Christian, Lise, Jens, Annette, Lars, Lili, Inge 

Afbud fra: Stig Kongsfelt og Claus 

 
1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 

Godkendt 

 

2. Evaluering af Fastelavn 

Det gik godt. Pga. Corona, er der ikke meget håb om, at Fastelavn kan afholdes i 2021. 

Lise vil kontakte boldklubben om, hvad de tænker. 

 

 

3. Ad Hoc grupper 

- Gislinge Multiforum 

Christian orienterede. Multiforum er i højt gear. Der er bevilget 50.000 kr. til Forprojektet. 

Arkitekten Ole Skov, der har tegnet Jyderup Hallen, har lavet den første tegning til forslag.  

Den bliver nu debatteret. Man synes, at der mangler lys inde i hallen og første sal på 

tilbygningen. Budgettet er på 7-8 millioner. Med mere lys og 1. sal er budgettet på 10-12 mil. 

Multiforum skal efter Forprojektet søge om penge til selve byggeriet, og det er deres plan at  

stifte en forening til formålet.  

Gislinge Lauget står som ansøger og projektejer til Forprojektet. 

Christian spurgte om, hvor langt Gislinge Lauget kunne være behjælpelig. Der var en start på  

ansøgninger til byggeri på 100 til 150.000 kr.  

Gislinge Lauget kan ikke stå for ansøgninger, budget og regnskab til selve byggeriet. Det er for  

stort. 

Men kassereren vil meget gerne hjælpe med opstart af deres forening og foreningsregnskab. 

Christians hjælp til Gislinge Lauget er blevet forlænget fra december til februar. 

 

- Skaterbanen, (Martin og Claus) 

Der skulle være fundet penge til reparation af banen, rigtig godt! Vi har brug for en orientering 

fra Martin. Hvad er planen for reparationen, er pengene udbetalt, og andre spørgsmål. 

Claus står for kontakten til Martin. Måske kan Claus og Lili tage et møde med Martin, så vi kan 

forelægge en plan til næste møde. 

Claus har forespurgt et forsikringsselskab om pris på en erhvervsforsikring, men har ikke fået  

svar endnu.  

Lars mener ikke, at vi kan få en forsikring på banen, hvis den trænger til reparation og ikke kan 

godkendes, så det er et problem. 

 

- Opsætning af juletræ, (Jens og Claus) 

Mødeindkaldelse 

Der indkaldes til møde i Gislingelauget 

Onsdag, den 7. april 2010 kl. 19.00 

 

 

Mødet afholdes på Gislinge skole. 

 

 

oo 

Mødereferat 

 
Møde i Gislinge Lauget 

mandag den 2. november 2020 kl. 19.00 

i mødelokalet i Hallen. 
 

Mødeindkalder: Claus 

Referent: Lili 

 

 

 

http://www.gislingelauget.holbaek.dk/


Jens har reserveret et træ. Han finder hjælp til opsætning af træ og lyskæder. Claus står til 

rådighed. Træet tændes den første søndag i Advent, d. 29/11. 

 

 

- Ankers Mark græsslåning, (Claus) 

Det er fjollet, at kommunen slår græs på det halve af Ankers Mark samtidig med at Læssøe, 

betalt af Gislinge Lauget, slår græs på den anden halvdel. (5.625 kr.). Hvorfor passer 

kommunen ikke det hele? 

Christian vil spørge ind hos kommunen om, hvorfor de ikke slår græs på hele marken? 

 

- Gislinge Lauget´s Bænke, (Lili) 

Lili og hendes mand har set til 2 af Lauget´s bænke, den ved Lundemarken og den ved stien i 

den gamle æblehave lige før Stationen. Den ved Lundemarken har fire mindre steder, i kanter 

og endetræ, med trøsk og råd. Den har stadig flere gode år, inden sæde og ryg skal udskiftes. 

Bænken ved stationen har tre steder med ubetydeligt begyndende trøsk.  

Der var melding om, at bænken ved gadekæret i Sandby var i stykker. Vi kunne ikke finde den 

og fik bekræftet, at den er fjernet. 

Det blev i aften oplyst, at vi har en bænk ved søen for enden af Idrætsvej ved søen. Lili vil se til 

den. 

Hvis Lili kan oplyse koordinaterne på de tre bænke, vil Lars lave et kort med dem til 

hjemmesiden. 

 

4. Generalforsamling 2021 

Vi holder Generalforsamling d. 22/2-2021 

 

5. Siden sidst fra Holbæk Kommune 

Udgik 

 

6. Evt.  

Vi kan ikke afholde Juletræstænding i år pga. Corona. 

Christian foreslog en live-streaming på Facebook på dagen af træet, der tændes. Lars udvidede 

forslaget med efterfølgende respons fra byen flere steder, med blinkende lys eller andet. 

Christian og Lars vil arbejde videre med det. 

Lise oplyser, at alt tyder på, at Kirkens Julekoncert bliver aflyst i år.  

 

7. Næste møde – dato, referent 

Mandag d. 7/12-20 kl. 19.30 

          
     


