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Gæster: Anders, Petter
Afbud:
oo Benny, Jens
www.gislingelauget.holbaek.dk

Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 29/10 2014.
- Godkendt 2. Opfølgning på Laugets juleaktiviteter.
Fru Bonde fik vin.
Juletræet blev tændt
Stine Ravn serverede derefter flæskesteg i forsamlingshuset (ikke laugets projekt)
Kirkekoncert med efterfølgende gløgg og æbleskiver
Der blev sendt 58 julekort ud.
Alle arrangementer fik flot tilslutning og alt gik efter planen.
3. Opfølgning på skaterbaneprojekt.
Der er p.t. ikke de store nyheder. Der skal planlægges en indvielse, angivelig i eller op til påskeugen. Mark taler med skolen og ungdomsskolen om det.
Skurvognen er i spil og kan evt. anvendes i forbindelse med skaterbanen.
4. Opfølgning på Ankers Mark projekt.
Lokalforumkonsulent Anders deltog i dette punkt.
Formålet med drøftelsen er at få afklaret, hvad vi må og ikke må i forhold til fredningsnævnet. Når dette
er på plads, skal der udfærdiges en lokalplan.
Projektet drøftedes generelt med afsæt i Bennys forslag.
Der er enighed om at beholde petanquebanen, men der kan evt. sløjfes en bane, så der i fremtiden
kun er 3 baner. Der skal søges nyt underlag, da det nuværende ikke er i orden. Anne-Katrine går
videre med denne ansøgning.
Der skal afsættes plads til cirkus.
Der afsættes en område til aktiviteter i jordniveau, der hvor betonterrassen er foreslået. Det kan evt.
bruges til trampoliner, der graves ned. Gislingelauget beslutter, at en evt. beachvolley bane ville
være bedre placeret i arealet, hvor der er skaterbane, multibane m.v..
Pavillon/læskur skal udfærdiges i holdbart materiale. Vi behøver først tage stilling til materiale, når
der søges byggetilladelse.
Træer langs Byvej/Kirkevej erstattes af buske under 1 meter.
Fast belægning i stedet for asfalt på opholdsstederne. Blomsterløg OK.
5. Planlægning af fastelavnsfest.
Der afholdes fastelavnsfest 15. feb. kl. 13-15. Mødetid i hallen kl. 11.
Der afholdes planlægningsmøde mandag, den 12. januar hos Kirsten.
Mødet er for fastelavnsgruppen. Charlotte, Anne og Henrik melder sig som nye, - dejligt.
6. Opfølgning på borgerbudgettering 2014.
Gislingelauget havde søgt 20.000 kr. til en koncert, men fik ikke tildelt pengene.
Der deltog 4 fra lauget på dagen. Puljen blev uddelt efter de nye principper om, at pengene skal
uddeles og prioriteres af borgerne selv.

7. Nyt fra demokratieksperimentariet.
Der er indkaldt til et borgermøde søndag, den 1. februar. Alle, der har lyst, må deltage. Husk
tilmelding.
8. Evt.
- lokaler til ungdomsklubben
Petter Bak, der er koordinator i ungdomsklubben, deltog.
P.t. har ungdomsklubben en dispensation for de nuværende lokaler, der lukke på grund af manglende
flugtveje ved brand og manglende lys (ingen vinduer)
Hvis lokaleproblemet ikke kan løses meget snart, står ungdomsklubben for enten at flytte til Svinninge
eller lukke.
Martin kan berette, at skolebestyrelsen har fundet et lokale på skolen, der må benyttes. Der skal dog
søges penge i center for ejendomme, til opsætning af en dør.
Der arbejdes på at få 6. klassetrin med i ungdomsklubben i Gislinge.
Petter Bak har også taget en instruktøruddannelse i klatring, så han kan fungere som instruktør, når
klatrevæggen skal benyttes ved arrangementer som f.eks. i efterårsferien.
- Presseomtale af Gislinge.
Gislinge har fået meget god, positiv omtale i pressen på det sidste og megen god opbakning fra
borgerne, hvilket glæder lauget.
I søndags fik vi tildelt Venstres aktivitetspris sammen med lokalforum Mørkøv.
Inge foreslår, at ungdomsskolen indgår et samarbejde med Gislingelauget om at istandgøre cykler,
der kan fungere som bycykler.
Det opleves, at der foregår meget tyveri af cykler fra stationen. Disse cykler bliver bare smidt rundt
omkring i byen. Ved at have "lovlige" bycykler, kunne dette måske undgås. Petter Bak vil overveje
forslaget.
Martin oplyser, at skolebestyrelsen holder møde med Børn- og ungeudvalget på tirsdag. Formålet
med mødet er, at skolebestyrelsen orienteres direkte om planerne for Kundby skole.
9. Næste Møde:
Dato: 18. marts 2015
Referent: Inge.

