Referat
af møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse

onsdag
den 12.
kl. 19.00
Der indkaldes
til marts
møde i 2014
Gislingelauget
Onsdag,
den
7.
april
2010
kl.
19.00
i Gislinge Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Referent: Afbud fra Lis, ny referent findes

oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede: Jens, Kirsten, Anne-Katrine, Benny, Peter Hattesen, Jesper
Pedersen, Carsten Borregaard, Martin og Inge
Gæst: Andreas Jønck Faartoft, landskabsarkitektpraktikant Holbæk Kommune
Afbud: Niels Ribjerg og Lis

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8/1 2014
Godkendt
2. Opfølgning på aktuelle emner
- Byskilte på byporte på Sandbyvej – status?
Der må ikke være byskilte på både byporte og ”stang”, desværre. Altså byporte uden byskilt
fremover. Der må godt være et skilt, hvor der blot står ’Gislinge’ på byporten.
Klage over byport pga manglende udsyn ved udkørsel fra egen udkørsel sendt til Holbæk Kommune.
Både kommune og politi sagde OK for nuværende placering, Benny følger op på dette. Om
nødvendigt flyttes byport bare.
- Ændring på Ankers Mark – nyt?
Andreas fremlagde vedhæftede forslag, der ikke kræver ændring af nuværende lokalplan.
Efter gennemgang af tegning fik Andreas mere specifikke ønsker/ideer til tilretning af tegning:
LÆ mod vest, planter mod Byparken for minimering af gener, plads til plæneklip, plads til
bord/bænksæt og overdækning ønskeligt.
Cirkus Arli mailes forslag for deres orientering/ kommentarer mhp fremtidige besøg (Andreas)
VIGTIGT vedligeholdelsesplan og affaldsordning skal tænkes ind.
3 ”simple” forslag fra Andreas til Facebook orientering/ ’høring’ mailes til Anne-Katrine.
- Opstilling af skaterrampe – ansøgning sendt – tilskud fra Lauget
Peter, Jesper og Carsten er alle ”skater-fædre” med stor erfaring i baner/ramper. Deres samlede
viden er VÆRDIFULDT for videre arbejde, der har Benny ved roret. Tilbud fra NV-PRO indhentet:
kr. 76.000.- for materialer og kr. 4.000.- arbejdsløn.
Lauget har ansøgt om kr. 75.000.- fra Lokalområdepuljen, via Anders, lokalforumskonsulent ;
efterfølgende ønskes mere detaljeret oversigt over udgifter. Benny klarer dette.
Lauget tjente kr. 5.500.- ved lotteri og kagesalg ved Fastelavn; disse midler indgår i egen betaling på
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i alt kr. 10.000.- . Evt. lægge skaterbane (250 m asfaltbelagt areal) nær Multibanen
- Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej - plan for opstilling
SØNDAG 6. APRIL kl. 10.00 afhentes div. materialer hos Martin af Benny og Inge. Benny afhenter
bænk hos Snild lørdag og medbringer udstyr søndag
- Oprensning af gadekær i Sandby- nyt?
Der arbejdes videre

- Gislinge Ruterne: nyt om skiltning
Der afventes 2 tilladelser til opsætning af små skilte; når disse er opnået, går Holbæk Kommune i
gang med opsætning på aftalte steder
- Indkøb af flere lyskæder til juletræet - leveret?
Stavnskær´s leverandør af led-pærer har disse i restordre; Inge følger op
- Vindreducerende dug på Ankers Mark - plan for rep/ opsætning
Martin udlåner venligst værktøj og ”øjne” til Kirsten og Inges reparation.
- Nyt adgangssystem til Hallen – status
Martin påpeger, at hallen som det første skal defineres som enten skolehal eller foreningshal, før
kommunen kan gå videre med nøgleboks-løsningen. Måske derfor stilstand i arbejdet ?
Anne-Katrine kontakter Anders for status
- Andet?
Henvendelse fra Stine, Boldklubben: Affaldsafhentning vil stoppe fra klubhus, da nye bomme
hindrer adgang af Axel Hansens skraldebil og boldklubbens egen adgang med tunge varer. Da
bommene oprindeligt var skolens projekt for at sikre færdsel mlm. skole og fritter, og adgangsvej for
afhentning af skrald er på skolens område, henvises til kontakt med skolen for løsning af dette
problem.
3. Aktiviteter
- Evaluering af fastelavnsfest
Det gik forrygende og stor tilfredshed fra gæster. Men…… der SKAL bruges flere hænder næste år,
Flere lodder, 200 stk. , salgssted for lodder ved ”nummerbord” i stedet for 2, der går rundt (3-4
kasser), PERFEKT samarbejde med boldklubben, tønder ophænges længere nede i hallen og kun
slåning mod bagvæggen. FANTASTISK med 3 kagebagere efter henvendelse via Facebook og tak
til alle donerede kager og til alle sponsorerne. Overskud kr. 5.500.-, der går til skaterrampen
- Planlægning af Byens Marked 29/6
Adhoc: Kirsten, Anne-Katrine og Inge
Gislinge Pizza spørges for salg af mad, Brugsen for salg af øl/vand. Benny er velkommen til at
kontakte kræmmere for deltagelse
- Andet?
Vandrefestival Sjælland 15. august – 7. september. Vi arrangerer 1-2 ruter igen i år
AdHoc: Kirsten, Lis, Anne-Katrine og Inge
4. Nyt fra Holbæk Kommune
- ’Når krigen rykker nærmere’ – Nyvang i pinsen
Interesserede kan tilmelde sig via Nyvangs hjemmeside
- Andet?
Temaaften om anlæggelse af nye stier torsdag 24. april. Se kommunens hjemmeside, hvis interesse
- Hjælp til ”Fundraising” via frivillighedscenteret under Holbæk Kommune
Anne-Katrine og Benny opretter brugerprofil på.
- Høring vedr. Lokale aktionsgrupper er taget til efterretning
5. Evt.
- Martin fortæller, at skolens planer om legeplads IKKE er skrinlagt men udsat, da der INGEN penge
er til dette i skolens budget i 2014. Medtager forslag om skaterbanen nær multibanen for en meget
forsigtig start på legeplads til skolebestyrelsen
- Laugets bevilligede kr. 35.000.- til etablering af motionsredskaber er ikke skrinlagt, men udsat.
Holbæk Kommune ville ellers evt. lade disse kr. 35.000.- gå tilbage i puljen; Anne-Katrine giver
besked til Lokalforumskonsulent Anders
6. Næste møde
Dato:
Mødeindkalder:
Referent:

ONSDAG 23. APRIL 2014 KL. 19 i hallens mødelokale
Anne-Katrine
Lis

Forslag vedr Ankers Mark
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