Møde
i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse
Onsdag
den 26.
august
2015 kl. 19.00
Der indkaldes
til møde
i Gislingelauget
Onsdag, den 7. april 2010 kl. 19.00

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

www.gislinge.holbaek.dk

Gislinge
skole.
TilMødet
stede :afholdes
Henrik ogpåEbbe,
grundejerforeningen
Vænget, Snild,
Charlotte, Henrik, Lis, Anne-Katrine, Charlotte Rasmussen,
Gymna-Hopsa/Boldklub og Inge
Afbud:
oo Niels Ribjerg, Jens (Hagestedvej), fællesskaber Christina
Stenbjerg, Holbæk Kommune

Referat:
1. Godkendelse af referat fra møde 27/5
Referat godkendt
2. Opfølgning på Byens Marked 28/6
Større skilte ved vejene, evt. på trekantet hegn på Landevejen, kontakt Morten Barritt. Ellers
håndmalede skilt, hvis nogen vil gøre det. Næste år kan boldklub/ støtteforening tilbydes salg af
grillpølser m. brød. Klager over for høj musik ; evt. anden placering næste år ? Husk at skaffe
købere også.
3. Sponsorering ifm Sportsugen
Morgenmad inden cykeltur lørdag kr. 729.- sponseret af Lauget. Kan sagtens gentages næste
år.
4. Nye emner, arrangementer
Halloween i Hallen (indspil fra Sanne, Elmegårdsvej)
Sanne havde lavet flot oplæg med masser af Halloween-ideér og kom med oplæg til
spørgeskema om fremtidige aktiviteter i byen. Kan evt. omdeles af boldklubbens spillere
sammen med Kirkebladet.
Ad.hoc: Sanne, Anne-Katrine og Inge
5. Nye emner, praktiske:
Vedligehold af fortov på Kirkevej (Martin Nees): Godt arbejde, Martin
Sikker udkørsel fra Vænget til Byvej (beboere fra Vænget deltager i mødet)
Henrik og Ebbe laver ansøgning om hastighedsnedsættelse, der videresendes til fællesskaber
Christina Stenbjerg af Anne-Katrine med Laugets opbakning.
Græsslåning ved gadekæret (Christina Stenbjerg undersøger)
Ingen afklaring; græsset er dog blevet slået en gang og revet sammen
6. Status på opstilling af skraldespande
Afventer besked fra Christina om levering af de stativer, vi må arve fra Orø.
Sanne, Elmegårdsvej og Inge er "tømmere".
Hvis Ebbe kan skaffe nogle, er de meget velkomne.

7.

Temamøde om udvikling, der hvor vi bor – forslag fra Holbæk Kommune
Anne-Katrine har indsendt forslag vedr indlæg og deltager 2. september. Andre er velkomne.

8. Borgerbudgettering efterår 2015 (ansøgningsfrist den 14.9, afstemning den 27.9)
Snild kontakter Niels Ravn om forsamlingshuset er interesserede i at ansøge. Hvis ja, kan de
henvende sig til Anne-Katrine.
9. Projekt Infoskærme i lokalområderne
Vi er stadig ikke interesserede i nuværende oplæg. Vi afventer og følger øvrige lokalområders
erfaringer. Vi ønsker ikke at bidrage økonomisk, når vi ikke er med.
10. Nyt fra Ungdomsklubben
Forespørgsel om midler/hjælp til gardiner. Ungdomsklubben bør møde op med budget før evt.
tilskud.
11. Evt.
Forslag om at udleje Laugets to telte ud. Nedstemt. Foreninger kan låne gratis og depositum
opkræves til dækning af evt. skader.
Faldskærm til GymnaHopsa er forespurgt til kr. ca. 1200. Vedtaget at Lauget sponserer.
Laugets hjemmeside opdateres sammen med Holbæk Kommunes øvrigesider; kan medføre
forstyrrelser.
Nye på maillisten:
Sanne, Elmegårdsvej: sanne@tong_il.dk
Henrik, Vænget: H.Egeriis@mail.dk
Charlotte, GymnaHopsa: charlotte@cassagrante.dk.
Grønt lys for at evt. at flytte Sct. Hansbål til Ankers Mark næste år
12. Næste møde – dato, referent
7. Oktober 2015 kl. 19 i hallen
Indkalder : Anne-Katrine Referent : Lis

