Idéer til nye projekter i lokalområdet
Obs! Opdateret liste pr. 18/1-11
Nr.
1

Kategori
Social
aktivitet,
sport, unge

Emne
Brug af klatrevæg i
Hallen

2

Social
aktivitet

Flagstang på Ankers
Mark

3

Social
aktivitet,
sport

Skøjtebane på Ankers
Mark

4

Social
aktivitet

Markere
Forsamlingshusets 100
års fødselsdag

5

Social
aktivitet,
unge

’Byens skurvogn’

6

Social
aktivitet,
unge
Rekreativ
aktivitet

Få lavet café i Hallen med
bordfodbold og
bordtennis
Udsigtspunkt på højen
bag milestenen ved
Landevejen
Natursti

7

8

Rekreativ
aktivitet

9

Social
aktivitet

Foredragsaften

10

Social
aktivitet

Koncerter

11

Social
aktivitet
Social
aktivitet

Netcafé

13

Social
aktivitet

Gislinge festival

14

Trafik

15

Trafik

16

Trafik

17

Trafik

18

Trafik

Lukke vejen til
Sognegården efter
brandvejen ved Skolen
Lukning af Byvej for
biltrafik ved Landevejen
Landbrugsmaskiner
ledes igennem Teknikvej
og videre til Landevejen.
På Landevejen etableres
en venstresvingsbane.
Fortov/ rabat på
Sandbyvej

19

Sport

12

Forslag
Vi har en fantastisk klatrevæg, som
desværre ikke bruges. Der bør om
muligt oprettes klatrehold i
Ungdomsskole regi. Indledende/
alternativ kan Gislinge Lauget sammen
med Ungdomsområdet arrangere
klatrevægs weekend.
Der opstilles en flagstang, som kan
benyttes ved alle typer af lejligheder.

Etableres uden kølemaskine, evt.
senere kølemaskine.
Anlægges ved at etablere et plant,
nedsænket område.

Kommentarer

Status
Der blev med Tom Burgaard Madsen som
drivkraft i samarbejde med skolen og
Ungdomsområdet afholdt klatredag 20/10 i
efterårsferien. Lauget støttede op med én
frivillig hjælper, annoncering i lokalområdet
samt økonomisk støtte ( 2000 kr).

Der må ikke være permanente
installationer højere end 1½ m på
området. Enten skal der
indhentes dispensation eller også
skal flagstangen kunne lægges
ned.
Søg evt. midler til anlæggelse.

Der blev i dec. 2010 ansøgt om midler fra
Lokalområdepuljen, men ansøgning blev
afvist, da man ikke støtter flagalléer. Forslag
afventer foreløbig.

Formålet er at støtte
Forsamlingshuset, som er
økonomisk presset.

Der blev afholdt åbent hus 13/11-10, Lauget
stillede med en stand. Primo 2011
planlægges børnekoncert afholdt i
Forsamlingshuset.
Afventer - fra foråret vil vi aktiv tænke i
benyttelse af skurvognen. Hvis nogen har tid
og lyst til at være med til renovering nu, kan
man henvende sig til Finn Martensen.
Fin idé, men nok vanskelig at gennemføre.
Frivillige kræfter er der ikke så mange af og
kommercielt vil det kræve tro og investering.
Carl Peder går videre med dette, AnneKatrine vil gerne hjælpe. Lauget vil i givet
fald gerne finansiere en bænk.
Lauget har fået bevilget 35.000 kr til projekt
Gislinge Ruterne – skal selv skaffe 15.000
kr. Projektgruppe etableret.
Lauget vil meget gerne være med til at
arrangere – konkrete idéer må meget gerne
komme udefra fra personer, som så bidrager
ved arrangementet.
Lauget vil meget gerne være med til at
arrangere – konkrete idéer må meget gerne
komme udefra fra personer, som så bidrager
ved arrangementet.
Der er interesserede folk, men pt ikke nok til
at løfte opgaven.
Ressourcekrævende opgave. Der er
interesserede folk, men pt ikke nok til at løfte
opgaven.
Lauget vil meget gerne være med til at
arrangere – konkrete idéer må meget gerne
komme udefra fra personer, som så bidrager
ved arrangementet.
Skolen v. Finn Martensen indkalder til møde
om dette.

Fra foråret 2011 bør Lauget ved
arrangementer så vidt muligt inddrage
’Byens skurvogn’

Er indkøbt af skolen ifm bevilling
af penge til en undervisningsassistent. Skal renoveres før
ibrugtagning.

Etableres som udsigtspunkt, evt. med
en bænk på højen

Højen hedder Snehøj iflg Kåre
Grodals hjemmeside.

Der etableres ny natursti eller de
eksisterende gøres lettere tilgængelige/
mere kendte

For både unge og ældre

Kulturhus

Nyt idrætsanlæg

Permanent lukning

Foreløbig lukkes i dagtimerne aht
skole- og institutions-børnene.
Der opstår ofte farlige trafikale
situationer i T-krydset.

Genetablering af fortov/rabat på
Sandbyvej på strækningen ud til den ny
stikvej til Morelhaven.
Ønske fra Gislinge Boldklub på
Dialogmøde marts 2010.

Flere og flere fordgængere og
løbere og masser af hurtig trafik.

Ressourcekrævende opgave. Afventer
foreløbig.

Trafikgruppen er anmodet om vurdering og
evt. videreførelse.
Trafikgruppen er anmodet om vurdering og
evt. videreførelse.
Trafikgruppen er anmodet om vurdering og
evt. videreførelse.
Trafikgruppen er anmodet om vurdering og
evt. videreførelse. Der ansøges om midler
fra Lokalområdepuljen feb. 2011.
Ikke realistisk økonomisk set i lang tid
fremover. Lauget henstiller til, at Gislinge og
Kundby Boldklub finder en løsning sammen,
så Gislinge kan benytte Kundbys baner og
gerne klubhus.

Kommenterer på næste møde eller email til aki@akim.dk

