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

mandag den 30. september 2019 kl. 19.00
i mødelokalet i Hallen.
www.gislinge.holbaek.dk

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lili

Deltagere: Kjeld, Anne-Katrine, Claus, Jens, Lili
Afbud fra: Sanne
1. Valg af referent
Lili
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Kommende arrangementer
- Sjov i efterårsferien?
Vi har ikke hørt noget
- Juletræ og juletræstænding
Jens sørger for juletræet sammen med hjælpere. Røret i jorden skal rettes op i år.
- Kirkens julekoncert
Punktet går videre til næste møde.
- Julekort
Anne-Katrine laver julekort.
4. Ad Hoc grupper
- Skaterbanen (Claus)
Claus kontakter Thomas på Messenger, har prøvet på mail.
5. Øvrige aktiviteter
- Proceskonsulent projekt i Gislinge
Anne-Katrine fortæller, at der nu er ansat en konsulent, Christian Kobbernagel. Måske kommer første
møde i starten af november. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage.
- Hjælp til opstart af Senior Motion
Ved sidste møde fortalte Annette om motion for seniorer under Gislinge Badmintonklub.
Via Gislinge Lauget, med lidt hjælp af Anne-Katrine, er der søgt om midler til rekvisitter
hos Frivillighedspuljen, som blev bevilget. Lili hjalp ved bestilling og betaling af rekvisitter.
Desværre er Boccia-kugler ikke leveret endnu.
Der er lavet 100 kopier af flyers på skolen, som Gislinge Lauget betaler.
Senior Motion startede i tirsdags, d. 24/9, og havde godt fremmøde, 15-17 personer.
- Nedtagning af vindreducerende dug på Ankers Mark
Jens har taget dugen ned.
6. Siden sidst fra Holbæk Kommune/ Lokalfora
- Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
Planen er sat i høring, 4 uger, fra d. 17/9 til d. 20/10.
Anne-Katrine orienterede. Gislinge er tidligere blevet lovet en venstresvings-bane på Landevejen ved
Byvej. Og en trafikundersøgelse på Adelers Alle. Det var ikke med i planen.

Måske er det allerede bevilget, og derfor ikke med; Anne-Katrine vil spørge om det.
- Møde den 4. september vedr. Børne- og ungdomsteaterfestival april 2020
Der er kommet noget mere information, som Lise får.
- Borgermøde om Boligstrategi for Gislinge 11. november kl. 17-18:30
Anne-Katrine har, siden sidste møde, arbejdet videre med borgermødet. Det bliver arrangeret
som en fælles gåtur i Gislinge med borgmester, viceborgmester og nogle fra administrationen,
hvor alle er velkomne. Plan for turen bliver offentliggjort, bla. på Facebook-gruppen, ”4532”.
Sanne, Stine og Marin Læssøe har meldt sig som rundvisere, og sammen med Anne-Katrine er der
en Ad Hoc-gruppe.
Anne-Katrine foreslår, at turen kan afsluttes i mødelokalet i Hallen med en kop kaffe kl. 18.00.
Det er nemmere at se på kort her, og samtalerne kan opsummeres. AK og Lili vil gerne lave kaffe.
- Lokalområdetræf i Knabstrup mandag den 16/9 kl 17-20
Lise og Lili deltog. Der var rundvisning på Makværket og information om Knabstrups 100 dages
forløb hvor de, i samarbejde med kommunen, fik sat seks arbejdsgrupper i gang. Der er nu
projekter for et Aktivt børneliv, Bosætning og bofællesskab, Knabstrup Hallen, Fællesskaber og godt
naboskab, Bybranding og fortælling, og Trafik.
7. Evt.
Kjeld fortæller, at Jack Merens Nielsen er død denne sommer. Jack har været til stor glæde i
Gislinge med de jyske heste og vogn til Juletræstændingen og til Byens Marked.
8. Næste møde – dato, referent
Mandag d. 11/11-2019 kl. 18.30 i Hallen, lige efter Borgermøde om Boligstrategi.

