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Referat::
1. Godkendelse af referat fra mødet den 23/4 2014
- Referatet blev godkendt 2. Opfølgning på skaterbane projekt
Benny, Peter og Mark har haft møde og kører projektet igennem. Benny har sendt mail til Lars
Hansson, Tina Berg og Torben Hjelm vedr. placering af skaterbanen, men har intet hørt.
Produktionsskolen kan desværre først levere den første rampe efter sommerferien.
Der er bestilt 2 små ramper,
T der kan leveres i uge 24. De kan stilles op på asfalten ved Hallen
og skolen og bruges som øvebane. Benny afventer svar fra kommunen om, hvem der skal
godkende planerne.
Mark har kontaktet en skaterklub i Kalundborg vedr. forsikring og ansvar. Her har man opsat
skilte, der oplyser, at man benytter banen under eget ansvar.
3. Opfølgning på Ankers Mark projekt – valg af planforslag til videreførelse
Der er deadline idag vedr. bemærkninger fra byens borgere til projektet. Der er afgivet 4 stemmer,
alle på forslag A, som også er Laugets favorit.
Anders har taget kontakt til fredningsdommeren. Anne-Katrine beder Anders om at arbejde videre
med forslag A.
Der kan løbende stilles forslag til forbedringer/ændringer. Vi har allerede talt om muligheden for at få
opsat en flagstang. Der er også foreslået et shelter.
Lauget talte om vedligeholdelse af både den nuværende og fremtidige "Ankers Mark". I den
forbindelse lovede Peter at han ville klippe ukrudtet omkring petanquebanen og træstammeområdet.
EFTERFØLGENDE kan bemærkes, at området allerede var ordnet af kommunen.
Andreas var inviteret med til mødet idag, men kom ikke. Han har dog efter mødet fremsendt følgende
bemærkninger:

Mht. træerne langs vejen, kan der muligvis opstå en konflikt ift. Fredning, og i tilfælde af dette kan de jo
nemt sløjfes.
Af trætype langs vejen kunne jeg forestille mig det eksempelvis kunne være avnbøg, platan, fuglekirsebær
eller spidsløn.
Mht. beplantning på selve Ankers Mark har jeg i samarbejde med en af mine kolleger lavet en liste over
egnede buske og mindre træer som ikke er frugtbuske. I har med garanti nogle borgere i Gislinge som kan
tilføje andre velegnede forslag. Men her er et par forslag.
-

Fjeldribs - Mørke blade, særdeles hårdfør, uklippet hæk, kan beskæres kraftigt

-

Alm. Hæg - Udbredt, tåler beskæring, uklippet busk

-

Weichsel - Lille træ, hegnsbeplantning, dejlig duft, hvide blomster

-

Sortfrugtet surbær - Lille busk (2x2m), eftertragtet af fugle, mineralfattig jord

-

Spirea - Lille busk (2x2m), ikke så pæn

-

Viburnum - (2,5x2,5m) runde hvide blomsterskærme

-

Paradisæble - Lille træ (6x6m)
Hvis det skal være frugtbuske/træer kan jeres bud være lige så gode som mine.
Angående lågen ind til børnehaven har den selv været med i mine overvejelser, men jeg synes det lyder som
god ide

Vi har nu fået oplyst, at deadline for ansøgning om planter fra Grønne pletter er den 7. august og
vinderne kåres den 26. august.
4. Demokrati Eksperimentarium – mødet 20. maj
Før var det er lukket møde, men nu er det meddelt, at alle må deltage. Så interesserede kan
blot melde sig til eller bede Anne-Katrine om at gøre det.
5. Evt.
Der har været en del indbrud i byen, i bl.a. Tranekær og Birkekær. Grundejerforeningerne har
arrangeret et møde i forsamlingshuset den 28/5 kl. 18.30, hvor politiet vil fortælle om, hvordan
man kan sikre sig bedst muligt.
Grundejerforeningen i Birkekær har henvendt sig vedr. skiltning i Birkekær. Mange har svært
ved at finde den rette udkørselsvej, bl.a. har der været problemer med en ambulance.
Henvendelsen sendes videre til Anders.
Benny foreslår, at vi forsøger at få kommunen til at se på evt. nedrivning af ejendommen
Hagestedvej 28 og oprydning ved en ejendom på Hovedgaden. Benny tager billeder af
stederne og disse sendes til Anders. Lauget er enige om, at det er helt relevant at se på disse
forhold.
Ad-hoc gruppen Byens Marked holder planlægningsmøde den 26/5 kl. 19 hos Kirsten.

6. Næste møde
Dato:6/8 2014 kl. 19.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

