Mødeindkaldelse og Referat
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag, den 7. møde
april 2010
kl. 19.00Lauget
i Gislinge

af

onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00
i Gislinge Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Niels Ribjerg
oo
http://gislinge.holbaek.dk/

Til stede: Anne-Katrine, Petter Bak, Majbritt Hargreaves, Marc Kure, Benny, Inge, Jens Larsen,
Niels Ribjerg og Martin
Mødet startede med en kort præsentation af de tilstedeværende og da Petter Bak og Majbritt
Hargreaves var kommet til efter udfærdigelse af dagsordnen, blev det besluttet, at de kom på før den
egentlige dagsorden.
Petter, der er leder af ungdomsklubben, gav en orientering om en velfungerende klub med lidt
udfordringer. Der er problemer med brandmyndighederne, da en dør, der ellers kunne fungere som
branddør, krævedes aflåst af skolen, idet den fører ind til skolens område, hvor der er tilkoblet
tyverialarm. Martin ville forsøge at tage det op gennem skolebestyrelsen for om muligt at kunne få
en aftale i klubtiden. Derudover er det en udfordring, at børnene først må starte fra 7. klasse i
klubben, og Gislinge skole ”kun” har børnene til og med 6. klasse, hvorefter de rykker til
Svinninge. Martin vil ligeledes tage dette op gennem skolebestyrelsen for at undersøge, om der er
mulighed for dispensation for hvornår børnene kan starte i klub.
Majbritt Hargreaves ville gerne være med omkring et koncept vedrørende flere samlinger a la
’Byens Marked’ med lidt mere struktur omkring kræmmermarked. Foreslog at inddrage
forsamlingshuset.
Konklusionen blev, at Gislingelauget stadig forestår ’Byens Marked’, der ikke er tænkt som et
egentlig kræmmermarked, men mere som en ’Byens Dag’, hvor man ikke betaler for en stadeplads,
men blot kan møde op, hvis man har noget, man vil sælge. Det er tænkt mere på ”amatørplan”.
Maibritt opfordredes til at tage kontakt til Forsamlingshusbestyrelsen og derigennem forsøge at
fremme et kræmmermarked i forsamlingshuset.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 6/8 2014
Referatet godkendt

2. Opfølgning på Skatebaneprojekt.
Benny og Marc har været inviteret til et møde på skolen omkring legeplads. Her
erfarede de, at der var bevilliget 500.000,- kr. til legeplads ved Gislinge Skole.
De introducerede så Skaterbane projektet og der kom bl.a. en debat omkring
placering af skaterbane. Det endte med et kompromis med placering bag
multibanen og da der var bekymring for om pladsen var stor nok, blev der
indlagt mulighed for udvidelse.
Byggeriet af skaterbane komponenterne sættes i gang i Svinninge.

Der vil komme et offentligt stormøde på skolen omkring legepladsen, og der
opfordres til at deltage.

3.

Opfølgning på Ankers Mark projekt.
Anne-Katrine gav en kort orientering om retursvar fra Anders Lauritsen. Det
viser sig, at det kan være svært at få gang i en ændring af lokalplanen af
økonomiske og tidsmæssige årsager. Derimod foreslog Anders, at der indledes
en dialog med fredningsmyndighederne snarest, idet det ville være en
begyndelse, hvis der kunne opnås enighed med dem forud for en ændring af
lokalplanen. Anne-Katrine og Benny sætter sig sammen for at starte en dialog
op med fredningsmyndighederne.

4.

Demokratieksperimentariet - Borgerbudgettering
Anne-Katrine omdelte et udkast til ansøgning om midler til at arrangere en
koncert. Beløbet 20.000 + 4.000 anses for ret beskedent, og der skal ydes en
del fodarbejde for at kunne arrangere scene m.v. til den anslåede pris af ca.
2.000 kr. Enighed om, at vi forsøger.
Udkastet godkendt, og Anne-Katrine sender det ind.
I den forbindelse opfordres alle til at deltage (møde frem) til fordelingsmødet
(som bliver søndag den 9. november kl. 10 i Holbæk).

5.

Ny hjemmeside
Man skal lige vænne sig til en ny måde at navigere rundt på hjemmesiden, men
ellers enighed om, at den fungerede fint.

6.

Vandrefestival Sjælland
Gislinge havde kun én tur i år. Det var en sjov og hyggelig tur til kanalen med
26 deltagere. Der er tvivl om, hvorvidt der vil komme en vandrefestival igen til
næste år.

7.

Sjov i efterårsferien
Ditte SSP plejer at være tovholder. Der stiller 1 voksen og 1 ung fra
ungdomsklubben. Klubben forsøger at holde åben og måske rykke
åbningstiden, så der vil komme et naturligt flow fra hallen over til klubben, når
aktiviteterne i hallen stopper
Lauget sponserer 2.500 kr. til arrangementet.
Inge deltager onsdag.
Jens og Kaja deltager torsdag.
Anne-Katrine tager kontakt til Ditte for at aftale nærmere.

8.

Byens juletræ
Juletræstænding søndag den 23/11 2014.
Jens sørger for træet – det er bestilt.
Inge hører med Steen omkring lån af lift.
Inge, Jens og Niels R. sætter lys på lørdag den 22/11. Der er 2 nye kæder.
Jernløse hornorkester er bestilt.

Inge forbereder kakao og aftaler med Dorthe i tilfælde af dårligt vejr.
Stine Ravn har ved tidligere lejlighed fremført planer om at afslutte
juletræstænding med hyggeaften i forsamlingshuset med flæskesteg og rødkål.
Vi havde håbet, at Stine var kommet til aftenens møde, da initiativet ligger hos
hende. Hvis Lauget skulle byde ind med evt. hjælp, skulle det helst have været
behandlet på dette møde, så der var tid til at forberede.

9.

Evt.
Der blev drøftet muligheder for et nærmere samarbejde mellem Lauget og
Ungdomsklubben.
Vedr. nøglekort eller tilsvarende til hallen, arbejdes der på en løsning. Det
bliver nok i første omgang en løsning med kun én nøgle udleveret til hver
forening, som skal udpege en ”nøgleansvarlig”. Dette kommer til at ske
formentlig allerede i september. Man skal huske at der skal gøres rent efter
endt brug.
Vedr. ’Faldefærdige huse’. Anders oplyser, at emnet behandles af
’Virksomhedsteamet’, der har tilkendegivet, at man har forhørt sig om
yderligere oplysninger hos Benny? og afventer retursvar herfra. Anders vil følge
sagen op.

10. Næste møde
Dato: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 1900
Mødeindkalder: Anne Katrine
Referent: Lis.

