Referat af
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag, den 7. møde
april 2010
kl. 19.00Lauget
i Gislinge
mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00
i Gislinge Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Niels Ribjerg
oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede: Janni, Lis, Anne Katrine, Mie, Inge, Jens Larsen, Niels Ribjerg, Kirsten, Egon, Benny og
Martin

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 13/4 2013
Referatet godkendt

2.

Opfølgning på aktuelle emner
Fortov på Sandbyvej
Der er bevilliget 500.000,- kr. til projektet
Benny har truffet den ingeniør, der har opgaven, og han vil gerne invitere
Benny m.fl. til møder omkring projektet.
Der er en god dialog om projektet og Benny forventer, at der kommer et møde i
midten af juni og Benny vender så tilbage til Lauget, inden der træffes endelige
beslutninger.
Bom eller alt. skiltning på Kirkevej til Idrætsplads
Benny undersøger status.
Martin vender det på skolebestyrelsesmøde den 28. maj og giver Benny
besked, inden han går videre.
Andet? – Digeprojektet.
Anne Katrine har talt med John Ørsdal. Der laves sti under Rute 21 ved Øvej i
forbindelse med etablering af vejforløbet.
Gislingelauget står sammen med Hagested Lokalforum som projekt ejere!

3.

Aktiviteter forår/sommer 2013
Byens Marked 30/6
Plakat lavet til ophængning forevist og godkendt – der trykkes 35.
Mange aktiviteter tilmeldt.
Martin står for hammer og søm. Niels skærer et stykke stamme på ca. 70 cm
og leverer.
Rasmus med band hyret til at spille.
Benny kontakter Rasmus for aftale om strøm og koordinerer med Martin
De 2 nyeste frivillige bager til dagen
Der er indkøbt store spyd til fastgørelse af pavillon.
Der er sket et svind i stole og borde – enighed om, at vi bruger det, vi har.

Der skal sættes pavillon og borde og stole op.
Aftalt at mødes kl. 1200 ved hallen: Anne Katrine, Lis, Kirsten, Egon og Inge.
(evt. Jens Larsen)
Vandrefestival Sjælland (Sandby besøg?)
Der er tilmeldt 2 ruter, Landkanal og Kundby – Sandby kom desværre ikke med
i betragtning grundet tidspres.
Tirsdag den 20. august Landkanal 6,1 km.
Tirsdag den 27. august Kundby 7,9 Km.
Andet?
Stine Ravn, Fodboldklubben har spurgt til, hvilke aktiviteter, vi har afholdt
sammen med Støvlen. Dette grundet, at Støvlen er blevet opløst/nedlagt.
Tilbagemelding, at det kun er fastelavnsfesten, der har været fast fælles.
Udspil fra Stine omkring Sankt Hans – Da det er en søndag og ligger lige
ugedagen før Byens Marked, ser vi os ikke i stand til at deltage.
Inge melder tilbage også med et bud på en båltaler.

4.

Midler fra lokalområdepuljen
Gislinge Ruterne – nyt?
Vi har fået pris på skiltene: 125,- kr. for et skilt + 327,- kr. i timen for opsætning
+ 100,- kr. for kørsel. Der bliver opsat et antal skilte på strategiske steder.
Vedr. motionsredskaber afventes et svar fra sikkerhedskonsulenten, inden de
sættes op.
Vindreducerende hegn på Ankers Mark
Dugen er kommet hjem og er i proces.
Nyt forslag: Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej
Udsættes til næste møde.
Nyt forslag: Fjernelse af træstammer på Ankers Mark, etablering af små buske
omkring dette område med bænkene i midten
I første omgang beskæres stammerne, så de dårlige grene kommer væk –
Niels finder en dag og en motorsav.
Benny undersøger omkring fredningsbestemmelsen og muligheden for at få
bestemmelsen ophævet.

5.

Nyt fra Holbæk Kommune
Lokalområdebøgerne er vedtaget den 21. maj. Anne Katrine sender et link ud.

6.

Evt.
Bespisning hos Stoppestedet ved næste Dialogmøde
De vil gerne forestå bespisning ved næste dialogmøde, hvis dagen ikke er
optaget til anden side.
Kurvene til det seneste dialogmøde sponsoreret af Søren Wiuff - TAK til Søren.

Jeppe Holm, Gislinge Boldklub har meddelt, at der afholdes førstehjælpskurser
i klubhuset den 10. juni kl. 17 – 19 og kl. 19 – 21. Der er 8 ledige pladser på
hver kursus. Alle er velkomne.
Forslag om at lave en aktivitetsdag på Ankers Mark, hvor petanque bane
ordnes og der ryddes op og evt. plantes lidt – afventer.
Forslag om at vi selv betaler for græsslåning på Ankers Mark ind imellem de
obligatoriske græsslåninger fra kommunens side.
Inge undersøger hvornår kommunen vil slå græs og giver besked til Martin.
Martin får arrangeret ekstra græsslåning mod betaling. Regningen til Lis.

7.

Næste møde
Dato: Onsdag den 14. august 2013 kl. 1900
Mødeindkalder: Anne Katrine
Referent: Lis.

