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

onsdag den 8. januar 2014 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.

www.gislingelauget.holbaek.dk

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Inge
oo
Gæster: Anders Lauritsen, Stine Ravn

Til stede: Kirsten, Benny, Niels Ribjerg, Anne-Katrine, Pernille, Boldklubben, Anders,
lokalforumkonsulent, Stine senere og Inge
Afbud: Martin og Lis

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9/10 2013

Referat godkendt

2. Oversigt over Gislinge Laugets økonomi (Lis via mail)

Kr. 16.868.-, der overføres til 2014 af Lotte Bohn, Skolen
Kr. 19.663.- i bank
Kr. 19.000.- tilskud fra kommune 2014
Kr. 667.- i rede penge i Laugets pung

3. Opfølgning på aktuelle emner
- Fortov m.m. på Sandbyvej

Benny redegjorde for arbejdsforløbet og har efterfølgende sendt mail 7/1 til
Trafik/ejendom, Ruth Møgelvang med ønske om 2 byskilte til montering på Sandbyvej,
nye reflekser på pullerter på Byvej og fældning af vindbeskadiget træ på Adlers Alle.
Afventer svar. Flot arbejde af Benny, Tilde og Martin
- Ændring på Ankers Mark – Anders orienterer om fredningsbestemmelser

Lokalplan søges ændret; der udarbejdes arbejdsprojekt m. tegninger til indsendelse til
Anders, der mailer videre til Fredningsnævnet. Lotte Højgaard kontaktes af Anders
for kontakter til landskabsarkitekt el. lign for tegning/forslag til anden udnyttelse
Ad hoc: Kirsten, Benny og Anne-Katrine
- Forslag om opstilling af skaterrampe

Må ikke opstilles på Ankers Mark; forslagsstiller ikke til stede
Benny undersøger pris og kontakter skole og kommune for alternativ placering.
Udviklingspuljen ansøges om tilskud senest 15/2 2014. Anne-Katrine ansøger sammen
med Benny

- Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej

Godkendelse af egen opstilling og fremtidig vedligeholdelse. Er indkøbt og afventer

bedre vejr
- Oprensning af gadekær i Sandby

Holbæk Kommune ejer gadekæret, men oprenser ikke. Deponering ser ud til at blive
dyrt. Det foreslås, at der som en start foretages en analyse på en kompositprøve af
bundslammet (Højvangs Miljølaboratorium, Holbæk, ca.,. kr. 1200.-). Hvis
tungmetaller, PAH etc er under grænseværdierne, må oprenset bundslam gerne
lægges på egen landbrugsjord (desværre tvivlsomt).
Det kan overvejes, at ansøge Dansk Naturfredningsforening (Real Danica) om tilskud
af midler. Lauget kan evt. give tilskud også, når endelig pris kendes.
- Gislinge Ruterne: skiltning, tilføjelse vedr adgang i folder

Info om regler for offentlig adgang (Moseruten) indsættes i fremtidige foldere
- Indkøb af flere lyskæder til juletræet

Der er bestilt, betalt og ej leveret 2 ekstra lyskæder. Inge følger op
- Vindreducerende dug på Ankers Mark

Taget ned til senere reparation og montering af nye huller.
Afventer bedre vejr. Kirsten og Inge følger op
- Nyt forslag: Juletræsfest i 2014 – oplæg ved Stine

Stine m.fl. vil gerne stå for fælles julemiddag i forsamlingshuset efter tænding af
Byens Juletræ søndag 30. november 2014 kl. ca. 16.30. Stine har skaffet tilsagn om
flæskesteg hos Brugsen og kartofler fra Strandlyst. Benny er julemand, hvis
slikposer til børn. Billetter købes hos Brugsen og Bager?? Stine og Anne-Katrine laver
plakat. Egen betaling og tilmeldingsfrist følger. Jernløse Hornorkester bookes af
Inge med evt. efterfølgende musik i forsamlingshuset
- Nye lokaler til Stoppestedet – kan vi hjælpe?

Kan forsamlingshuset lejes af kommunen i ønskede tidsrum? Stine har fået
mailhenvendelse fra Janni Berg, Stoppestedet med til Niels (Ravn) for
forsamlingshuset næste bestyrelsesmøde. Fremtidig kommunikation bør foregå
direkte mellem ovenstående parter for at undgå misforståelser
- Carl Peders forslag om Gislinge som en kommende grøn by – nogen idéer?

Salg af lokale grøntsager på Ankers Mark udvalgte lørdage???
Artikler fra Politiken om emnet udsendes sammen med referat.
- Andet?
4. Aktiviteter vinter
- Evaluering af Sjov i efterårferien

Stor succes og stor tak fra SSP-konsulent Ditte for Laugets hjælp
- Evaluering af juleaktiviteter: Juletræ og –tænding, julekoncert, julekort

Anslået 75 deltagere, 15 l. kakaomælk drukket, tak for træ, opsætning, kædepåsætning og bortskaffelse. 50 julekort sendt/uddelt.
Julekoncert med efterfølgende gløgg/æbleskiver gik fint.
Næste år kan julekort evt trykkes i Frivilligcentret på Kasernen i Holbæk (der kan
fås adgangsbrik).

- Fastelavnsfest 2014

Arbejdsdokument gennemgået og tilrettet. Møde afholdes i ad hoc for flere
sponsorere og henvendelse/indsamling/indkøb af gaver til amerikansk lotteri
Ad hoc: Kirsten, Jeannie, Jens, Benny og Inge; dato følger snarest
- Andet?

Planlægning af Byens Marked på næste møde
5. Nyt fra Holbæk Kommune
- Nyt vedr Demokrati Eksperimentarium – inkl workshop 6. november (Anders)

Gennemgang af konceptet og vedtaget af ”det gamle byråd” december 2013 med
ændringer fra workshop 6. november. Styregruppe af 5-6 politikere og 5-6
embedsmænd arbejder med dette nye tiltag i 2 år og mødes i februar for at
planlægge deres strategi
- Åbent brev til Holbæk Byråd om lokaldemokrati

Brev fra Tølløse Lokalråd og Stestrup Lokalråd taget ad notam
- Mørkøv Infoskærm projekt

Vi afventer
- Nytårshilsen fra borgmesteren

Mange tak

6. Evt.

Ønske om nøgle-brik-system til hallens brugere i stedet for nøgler. Store problemer
for boldklubben med åbning af hallen fredag eftermiddag for træning med børnene.
Jævnligt telefonisk kontakt til pedel, mens der ventes udenfor trods aftale. Kunne
spare pedel-timer ved egen oplåsning.
Kommunal pedel-leder er kontaktet, men intet svar endnu.
Anders, vil du være sød at følge op på dette?

7. Næste møde
Dato: Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19 i hallen
Mødeindkalder:Anne-Katrine
Referent:Lis

