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

mandag den 26. august 2019 kl. 19.00
i mødelokalet i Hallen.
www.gislinge.holbaek.dk

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lili

Deltagere: Anne-Katrine, Claus, Sanne, Lise, Lili, Inge Læssøe, Anette Sørensen, plus tre fra
Petanque-klubben.
Afbud fra: Inge og Martin Læssøe.
1. Valg af referent
Lili
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Evaluering af afholdte arrangementer
- Byens Marked (Lise)
Forberedelse og møder havde været et stort arbejde. Der var kommet afbud fra mange erhvervsdrivende. Mange havde nævnt, at det var et problem med Sct. Hans aften, idet de havde aftaler
den dag. Det gjaldt også for en del private.
Dagen og arrangementerne var forløbet godt. Børn og forældre var aktive med trommer ved
Sylvesters optræden, og Børneeventet var populært.
4. Kommende arrangementer
- Sjov i efterårsferien?
Lili vil gerne være kontaktperson, hvis der der kommer en henvendelse.
5. Ad Hoc grupper
- Skaterbanen (Thomas Vinther Kristensen)
Thomas har skrevet til Anne-Katrine, han kan svare om en uge, om banen kan bevares i Gislinge
(Claus er kontaktperson imod Thomas for svar). Hvis ikke, kontaktes Sidesporet for afhentning.
Hvis Sidesporet takker nej, vil Sanne spørge Søbæk, et bosted for unge i Jyderup, om de er
interesseret, Sanne informerer Inge om denne mulighed.
6. Øvrige aktiviteter
- Proceskonsulent projekt i Gislinge
Anne-Katrine har talt med Fællesskaber, Rasmus Damgaard. Projektet er stadig på bordet med
tre lokalfora, inkl. Gislinge. Vi vil blive kontaktet for et møde, hvor vi kan vurdere, hvad vi kan
og vil med det.
7. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Møde den 4. september vedr. Børne- og ungdomsteaterfestival april 2020
Lise er måske interesseret, fik papirer med invitation og oplysninger.
- Borgermøde om Boligstrategi for Gislinge
Anne-Katrine orienterede. Oplægget til borgermøde var meget løst, lokalområdet skulle selv stå
for en planlægning, uden at have tilstrækkeligt med oplysninger fra kommunen.
Der er planlagt et borgermøde i Kundby 12/9 kl 19:30-21 og i Svinninge 18/11 kl 19:30-21, vi
kan måske deltage i ét af disse møder og komme med vores ønsker. Flere små lejeboliger,
erhvervsgrunde og grunde til familieboliger. (Parcelhuse).
Anne-Katrine vil sende mail til os og Martin Læssøe med flere oplysninger.

- Lokalområdetræf i Knabstrup mandag den 16/9 kl 17-20
Lise, Lili og Sanne vil gerne deltage. Sanne giver besked om hun kan deltage inden d. 10/9, som
er sidste frist for tilmelding.
8. Evt.
Anette Sørensen orienterede om en plan for at bruge en ledig tid i Hallen om tirsdagen til glæde
for ældre i Gislinge. Motion for seniorer, leg, spil, yoga, boccia osv. De var kommet langt, havde
aftale med Gislinge Badmintonklub om at være en underafdeling. De har lavet en flot information
på A4, som nu mangler mangfoldiggørelse og uddeling til målgruppen. Desuden vil de søge
midler til rekvisitter hos Gislinge Lauget og Puljen 60 +.
Det blev besluttet, at Anne-Katrine hjælper med at få fotokopieret på skolen og hjælper med at
søge om midler hos Puljen 60+, såfremt hun får tekst og detaljer.
Gislinge Lauget betaler for fotokopier.
Anette Sørensen fremlagde desuden en flot velkomstfolder med aktivitetskalender til nye beboere
i Gislinge. Kalenderen indeholdt sommer- og vinterprogrammer for sportsklubberne i Gislinge og
en liste med lokale foreninger og desuden en liste med firmaer. Ved alle var der en kontaktperson
med telefonnummer. Der var vist aftale med ret mange om, at de optrådte i kalenderen med navn
og kontaktoplysninger.
Der blev rejst spørgsmål om den nye personregister-forordning fra EU. Måske kan kommunen
svare på, om disse kontaktoplysninger er i orden, om der er forskel på, om de er på print eller
digitalt på Internettet.
Der blev talt om, hvordan en velkomstfolder kommer ud til tilflyttere. Den kan ligge på Gislinge
Laugets hjemmeside, den kan hænges op i Brugsen og på Stationen? Og uddeles af naboer til nye.
Og igen, hvordan kan kommunen være behjælpelig ved sådan et flot initiativ?
9. Næste møde – dato, referent
Mandag d. 30/9-2019, kl. 19.00 i Hallen.

