Referat
af møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse
onsdag
den 23.
kl. 19.00
Der indkaldes
til april
møde 2014
i Gislingelauget
Onsdag,
den
7.
april
2010
kl.
19.00
i Gislinge Hallen.

Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Tilstede: Inge, Benny, Mark, Anne-Katrine, Kirsten, Lis
Trafik-og ejendomschef Torben Hjelm deltog i behandlingen af de 3
første emner under pkt. 2.

oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 12/3 2014
- Godkendt 2. Opfølgning på aktuelle emner
- Byskilte på byporte på Sandbyvej – status?
- Mikkel fra Holbæk kommune skal se på evt. flytning af byporte. Torben Hjelm er tovholder.
- Ændring på Ankers Mark – nyt? Grønne Pletter idé
- Landskabsarkitektpraktikant, Andreas, fremlagde ved sidste møde i Gislingelauget, et rigtig fint
forslag vedr. beplantning af Ankers Mark. Nu foreligger der yderligere 3 forslag.
Anne-Katrine har efter mødet mailet vores holdninger til de 3 forslag til Anders, som følger:

Vi diskuterede dem grundigt - havde bla flg kommentarer:
- vi foretrækker nok alle forslag nr. 2, som vi synes giver os mest (=meget) af det, vi ønsker os
- Benny savner dog sit springvand, men her har han accepteret at være i mindretal, idet vi andre
synes, at det let bliver for dyrt og upraktisk
- grusstien tværs over elsker vi, da den vil føre folk ind på området
- vi er også meget glade for pavillion og terrasse
- vi foretrækker, at cirkuspladsen er mod nord aht både kørsel på pladsen og naboerne i Bymarken
- vi synes, at den oprindelige idé om, at det er frugtbuske, er rigtig god
- de 6 træer langs med Byvej er vi lidt overraskede over pga indkig til kirken, men vi regner med, at
du har checket for konflikt ?
- har du forslag til, hvilken slags træer dette kunne være?
- forslag nr. 1 synes vi er lidt kedeligt
- som en lille ny ting (som godt kan laves senere) blev vi enige om, at der bør laves en låge ind til
børnehavens legeplads længere nede mod syd end den nuværende, som er helt oppe ved
børnehavens parkeringsplads. Skal laves, så der ikke kan slippe børn ud om dagen, men lågen kan
benyttes i følge med voksne/større børn udenfor børnehavens åbningstid.
Så vi aftalte, at vi hurtigt vil lægge forslag 2 og 3 ud på Facebook-gruppen '4532' til kommentarer.
Samt hænge prints på vor infotavle i Brugsen og endelig også lægge det ud på vores hjemmeside
under Holbæk Kommune. Det skal selvfølgelig fremgå tydeligt, at intet endnu er besluttet og at der
heller ikke er skaffet penge til noget endnu.
Vi skal nok holde dig informeret om reaktionerne.
Folk, der ikke er på Facebook, vil blive opfordret til at møde op på vort næste møde (14. maj), hvis
de vil høres.
På mødet den 14. maj vil vi så endeligt bestemme os for ét forslag og så få Anders til at hjælpe os
med at gå videre med dette.

- Opstilling af skaterrampe – penge er bevilget 
- Byrådet har bevilget 75.000 kr. og Gislingelauget 10.000 kr. til en skaterbane. Torben har
relevant erfaring vedr. skaterbanen. Gislingelauget vil trække på denne erfaring under forløbet,
både hvad angår konstruktion, sikkerheds- og ansvarsmæssige forhold samt
vedligeholdelsesplan. og praksis. Han har fået mailet tegninger af udstyret og vor ansøgning
med tegningerne.
- Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej – afsluttet?
Bænken er sat op.
- Oprensning af gadekær i Sandby- nyt?
Intet nyt
- Gislinge Ruterne: nyt om skiltning
Holbæk kommune opsætter skilte, hvorefter punktet er afsluttet.
- Indkøb af flere lyskæder til juletræet - leveret?
Kæderne er klar til afhentning, men pærerne er stadig i restordre.
- Vindreducerende dug på Ankers Mark - plan for rep/ opsætning
Første del er repareret.
- Nyt adgangssystem til Hallen - status
Projektet har været gået i stå, men kører igen.
- Andet?
Benny efterlyser mere liv og aktiviteter i hallen. Foreslår, at ansvaret evt. lægges ud til DGI. Det
var måske en ide at spørge, hvordan de gør det andre steder. Punktet drøftes på et senere møde,
hvor vi håber, at Martin og Tina Berg kan deltage.
Martin har tidligere foreslået, at ansvaret for hallen overdrages til foreningerne, men det var
boldklubben ikke klar til.
3. Aktiviteter
- Planlægning af Byens Marked 29/6
Planlægningsgruppen finder sammen og planlægger dagen. Mark foreslår, at der afholdes
loppemarked 1 x mere pr. år. Vi vil den 29/6 undersøge, om der er stemning for det.
- Vandrefestival – husk deadline 1. maj og helst inden påske (Kirsten, Lis, Anne-Katrine og Inge)
Der har været foreslået en Pilgrimsvandring med en gudstjeneste som start. Vi enes om, at det
ikke er vores projekt og afholder vandrefestival, som hidtil.
- Andet?

4. Nyt fra Holbæk Kommune
- Demokrati Eksperimentarium – mødet 3. april – møde 6. maj
Det var et godt møde i Gislinge den 3/4. Ros til Anne-Katrine for et godt indlæg. Anne-Katrine
deltager den 6/5 og evt. også Niels R.
- Skolens legepladsproblem – har Lauget en rolle?
Gislingelauget går ikke ind i noget omkring legepladsen, da vi mener, at det er skoleledelsens
ansvar.
- Nyt hjemmesiden system – kursus og workshop i august
Anne-Katrine deltager.
- Andet?
Der er kommet invitation til fyraftensmøde om EU valget.

5. Evt.
Benny foreslår, at Gislingelauget opsætter en stor "opslagstavle" på Ankers Mark. Her skal
fremgår, hvad der foregår i Byen, bekendtgøres, hvem der støtter Lauget med sponsorater m.v.
Punktet sættes på til drøftelse på et senere møde.
6. Næste møde
Dato: 14. maj 2014
Emner på mødet bliver Skaterbanen og Ankers Mark. Øvrige punkter afventer et senere møde.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis

