Referat
af møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse

onsdag
den 29.
2014 kl. 19.00
Der indkaldes
til oktober
møde i Gislingelauget
Onsdag,
den
7.
april
2010
kl.
19.00
i Gislinge Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Tilstede: Anne-Katrine, Kirsten, Anne, Benny, Inge, Niels R, Snild,
Mark, Lis
Afbud: Martin, Peter fra ungdomsskolen

oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 2014
- Godkendt 2. Opfølgning på "sjov i efterårsferien"
- Arrangementet var en succes, Stor deltagelse.
3. Opfølgning på ansøgning om Lokalområdemidler
- Der er afsat ialt 300.000 kr., 19 projekter har søgt om støtte, projekter af meget
forskellig art, lige fra sport/forsamlingshuse til events.
Anne-Katrine, Kirsten, Benny og Inge deltager den 9/11 i arrangementet om uddelingen, men
der er plads til flere.
4. Opfølgning på skaterbaneprojekt
- Skaterbanen forventes færdig om 2-3 uger, hvilket er tidligere end forventet. Derfor skal det gå
lidt stærkere end forventet med at få lagt et underlag af enten asfalt eller fliser. Katja
undersøger mulighederne, men det ser ud til, at Colas skal lægge asfalt.
Benny har haft et rigtig godt samarbejde med Produktionsskolen. Der er p.t. lidt usikkerhed om
transporten er indregnet i budgettet.
5. Skolens udearealer.
- Der er arbejdsdag på lørdag, Inge deltager.
6. Opfølgning på Ankers Mark projekt
- Benny kontakter Anders med henblik på et møde med Fredningsnævnet.
7. Opfølgning på byens juletræ - julefest i Forsamlingshuset
- Juletræet sættes op den 22/11 og tændes den 23/11 kl. 15.30. Derefter er der mulighed for
spisning i forsamlingshuset kl. 17.00. Arrangementer i forsamlingshuset er Stine Ravns projekt.
Inge har spurgt skolen, om eleverne vil bage småkager. Anne-Katrine spørger Michael Suhr om
han vil holde talen. Alternativ Tina Berg. Anne-Katrine laver plakat og trykker sange. Kirsten og
Lis varmer cacao.
8. Julekoncert og julekort
- Der er julekoncert i kirken den 14/12. Gislingelauget servere gløgg og æbleskiver efter
koncerten.
Lis deltager sammen med Heddie og Ruth.
Anne-Katrine beder Hagner trykke julekort i lighed med sidste år.
9. Arrangementer i Sandby Forsamlingshus
- Det er 2 gode initiativer. Lis deltager og andre kan deltage, hvis de har lyst.
10. Henvendelse vedr. trafiksikkerhed Byvej/Landevejen
- Anne fra Byvej deltager i dette møde, da hun er bekymret for, om man vil lukke Byvej ved
Landevejen. Der vil i så fald blive endnu mere trafik gennem byen og der køres i forvejen meget

stærkt på den del af Byvej hvor Anne bor.
Gislingelauget har ikke et ønske om lukning og har ikke p.t. et projekt kørende.
Vi ved, at Knud indsamler informationer og er obs på området. Vi ved også, at der er
målsætninger om at nedsætte tilskadekomster i trafikken med ½-delen. Iflg. Nordvestnyt er der
afsat penge i 2015, som kan bruges i 2016, hvor vi har en forventning om, at trafikproblemerne
Byvej/Landevejen er med.
11. Nyt fra Demokratieksperimentariet (mail fra 3/10 Ruth Poulsen)
- konference med workshops under overskriften Liv i Lokalområderne.
- Temamøde om stier eller andet relevant emne.
Gislingelauget drøftede medlemmernes generelle holdning til demokratieksperimentariets
indhold. Lauget er af den opfattelse, at vi har fundet en arbejdsform, der opfylder de oprindelige målsætninger for lokalfora og her passer vores generelle holdning til demokratieksperimentariet ikke ind, ligesom vi ikke ser os selv som nære samarbejdspartnere med andre lokalfora.
Dette dog bortset fra, ar der kan være visse område, hvor et samarbejde med Kundby/Svinninge
kan være en mulighed.
På denne baggrund ønsker ingen at deltage i planlægning af konference, workshops og temamøder.
Anne-Katrine skriver til Anders og forklarer dette, således, at det ikke opfattes som modvilje.
12. Evt. (incl. presseomtale, indkøb af bannere, nedtagning af vindred.dug)
- Vi glæder os over fin presseomtale i forbindelse med KL´s undersøgelse af befolkningstilgang i Gislinge.
- Benny foreslår, at vi får lavet 2 bannere med Gislingelaugets logo. Disse opsættes på Ankers
Mark på en sådan måde, at det skaber blikfang i forbindelse med arrangementer på Marken.
Det kan også benyttes til andre formål. Inge har undersøgt, at prisen ligger på 437,50 kr. stk.
Benny arbejder videre på dette.
- Dugen nedtages på mandag kl. 13 af Benny, Kirsten og Egon. Opbevares hos Niels R.
- Mark foreslår, at fru Bonde anerkendes for sin indsats med at holde byen ren. Anne-Katrine
indkøber vin. Køber samtidig vin til Jernløse Hornorkester, der spille ved juletræstændingen.

13. Næste Møde
Dato: 7. januar 2015
Referent: Lis

