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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde 7/10-15
Referatet blev godkendt.
2. Demokratieksperimentariet og Gislinge Laugets rolle som lokalforum (Michael Suhr)
Gislinge Lauget har nok mest af alt opfattet perioden med Demokratieksperimentariet som et
tomrum, hvor intet er sket hos os ifm lokaldemokrati . Dette har reduceret engagementet hos
mange af os og vi er færre aktive, end vi før har været. Vi så forinden Holbæk kommunes
lokaldemokrati som en måde at sikre, at også små lokalområder udenfor Holbæk føler sig
som en del af fællesskabet. Nu virker det som om, at der udelukkende er fokus på de lidt
større områder, der har flere aktive og kapacitet til lokalt at gennemføre div projekter.
Vi er enige i, at Dialogmøderne ikke nødvendigvis er en velfungerende dialogmodel, men de
sikrede herude, at vi regelmæssigt samlede op på lokale problemstillinger og ønsker og fik
dem vendt både lokalt og på Dialogmøderne med borgere, forvaltning og politikere. Der kom
i løbet af årene 2005-2013 en række konkrete ting ud af det, som ikke var sket ellers. Den
drivkraft, der lå i denne måde at samarbejde på, savner vi nu.
Vi har svært ved at se, at Demokratieksperimentariet har noget, der kan erstatte det for os. Vi
ser meget gerne, at der foretaget en konkret evaluering af udkommet af
Demokratieksperimentariet for at få belyst, om andre har det ligesom vi.
For at forsøge at få aktivitetsniveauet op, foreslog Michael Suhr, at han og Martin Læssøe
arrangerer et møde, hvor alle lokale erhvervsdrivende inviteres. Målet er at få startet et lokalt
erhvervsforum.
Efterfølgende skal der holdes et borgermøde i Gislinge med flg. indhold:
* Præsentere aftaler fra mødet med de erhvervsdrivende
* Drøfte "hvad vil vi med Gislinge"
* Forsøge at hverve nye, faste, medlemmer til Gislingelauget
Dato for evt. afholdelse af borgermøde afventes.
3. Opfølgning på igangværende emner:
- Opstilling af skraldespande (Inge) - fungerer fint
- Udbedring af fortove (Martin Nees) Udsættes, Martin er ikke til stede

- Sikker udkørsel fra Vænget til Byvej (beboere fra Vænget) Afventer henvendelse
- Græsslåning ved gadekæret (Christina Stenbjerg undersøger) Michael Suhr tager opgaven
4. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Sjov i efterårsferien Fint arrangement
- Halloween (aflyst) Blev aflyst grundet tidspres
- Juletræstænding Fint arrangement
- Kirkens julekoncert Fint arrangement
- Julekort 51 kort blev uddelt
5. Kommende arrangementer
- Fastelavn
Stine og Marc påtager sig, at indsamle sponsor gaver til Amerikansk lotteri. Spørger også
Jens, om han vil være med.
Inge og Lis mødes mandag, den 11. januar og gennemgår arbejdsdokumentet og spørger
Pernille i boldklubben, om deres deltagelse.
6. Nyt fra Ungdomsklubben - Intet nyt
7. Evt.
Marc oplyser, at Produktionsskolen afhenter de små ramper og reparer dem for skader.
Udgiften kan komme til at ligge i størrelsesordenen 500 kr. Skal repareres inden de skal
tages i brug igen.
Vi skal på et tidspunkt drøfte med skolen om de kan/vil overtage vedligeholdelsen.
Læssøe slår græs i 2016.
8. Næste møde – dato, referent
30. marts 2016 kl. 19

