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Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 6/1 2016.
- Godkendt 2. Opfølgning på tiltag for at få aktivitetsniveauet op (Martin Læssøe og Michael Suhr)
Punktet udsættes, da Martin og Michael ikke er til stede.
3. Udvalgsmøde samt dialog- og udvekslingsmøde v. Projektudvalget for Lokal Udvikling, Holbæk
Kommune.
Der er foreslået møde den 14. juni 2016. Gislingelauget godkender datoen. Der er ikke tale om et borgermøde, men om et møde mellem projektudvalget og Gislingelauget.
4. Opfølgning på igangværende emner:
- Udbedring af fortove (Martin Neess)
Martin Neess er ikke tilstede, men har sendt en opdatering vedr. de emner, som han er involveret i.
Vedr. fortove har han talt med kommunen og undersøgt mulighederne for at søge fonde. Opgaven er
større end forventet, så Martin "står af" for nuværende.Hvis andre har lyst og tid til at overtage
projektet er de velkomne. Parkeres dér indtil videre.
- Sikring af møllestubben v. Elmegårdsvej (Martin Neess)
Møllestubben viser sig at være en gammel silo. Martin undersøger muligheden for at søge tilskud til
et nyt tag, så den kan bruges til at lege i.
- Vigepligtsforhold v. udkørsel fra skolens P-plads (Skolevej/Idrætsvej)(Jacob van Dijk)
Jacob van Dijk orienterer om de trafikale forhold ved Sneglen/Idrætsvej, hvor der er behov for at forbedre
oversigtsforholdene og dæmpe hastigheden i området.
Det aftales at grundejerforeningerne tager forholdene op og støttes i deres ansøgninger til myndighederne af Gislingelauget. Sara hjælper med at finde den rette person ved kommunen. Sara, Niels, Jacob
og Kirsten tager en dialog for at beskrive forslag til løsninger meget konkret.
- Facobook initiativ vedr. krydset Byvej/Landevejen.
Ingen er mødt op vedr. punktet. Men vi er bekendt med, at der er personer, der har taget problemerne
op og at der er politikere, der er involveret. Gislingelauget fortager sig derfor ikke yderlegere p.t.
5. Affaldsindsamling søndag den 17. april (Martin Neess)
Martin står for indsamlingen igen. Han har styr på dagen, Inge står for forplejningen. Kommunen laver
plakater, der kan hænges op i butikkerne, så flere kan melde sig til indsamlingen.
Gislingelauget regner med, at der bliver samlet mindre skrald i år, da projekt "Byskrald" virker.
6. Evaluering af afholdte arrangementer.
- Fastelavnsfest
Festen var en succes. Der kom ca. 200 udklædte børn og mange voksne.
Det aftales med Keld fra boldklubben, at vi næste år skal have 6 tøner - ingen paptønder.
Vi skal have styr på vindernumre vedr. amerikansk lotteri og vente med at udlevere trækningslister,
til vi er klar til at udlevere præmier. Vi skal overveje et salgsbord i stedet for at gå rundt og sælge.

7. Kommende arrangementer
- Byens Marked.
Afholdes sdiste søndag i juni, den 26. juni 2016.Sanne skriver et indlæg på facebook i lighed med
sidste år. Beder borgere om at melde sig og deltage i arrangementet. Vi aftaler et møde, når vi
ved om nogen melder sig.
8. Nyt fra ungdomsklubben
Vi har intet hørt fra Petter, så der er intet at berette.
9. Evt.
Gislingelauget har betalt et bidrag til hjertestarteren i lighed med andre klubber og foreninger i byen.
Sanne har via facebook udsendt en tilfredshedsundersøgelse og får 75 besvarelser. Resultatet lægges
på Gislingelaugets hjemmeside.
Sanne vil gå igang med at lave et kort over særlige focusområder i Gislinge og omegn, Med focusområder
tænkes på, hvor der kan købes landæg, honning, hvor byens kælkebakke findes m.v. Kortet lægges i
bogskabet.
Sara udlevere en oversigt over befolkningsfordelingen i Gislinge.
Gislingelauget har fået en henvendelse fra en studerende, der er ved at skrive speciale om lokale
kvaliteter i det åbne land set fra lokalbefolkningens side. Der har ikke meldt sig interesserede, men Sanne
melder sig nu som kontaktperson. Sara sørger for kontakt.
Anne-Katrine gør opmærksom på diverse invitationer, der er sendt ud via mail.
Sara spørger, om vi har noget at drøfte i forhold til kommuneplanen. Dette tages op som et pkt.på
dagsordenen næste gang.
Rune spørger, om Gislingelauget har strategiplaner, der beskriver vores overordnede ønsker om byens
udvikling, hvor vi vil hen m.v. Dette har vi tidligere drøftet i forbindelse med de tidligere dialogmøder, men
det faldt ofte til jorden, da det er meget personafhængigt og Gislingelauget har ingen p.t., der går op i det.
Niveauet i Gislinge er de små tiltag som fastelavnsfest, byens marked osv.
Jens har muligvis et emne for musik til Byens Marked i år. Undersøger pris m.v.
Vindreducerende dug skal op. Aftales, at Jens og Niels klarer det.
10. Næste møde
Dato: 18. maj 2016
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

