Referat
fra til møde i Gislinge Lauget
Mødeindkaldelse
onsdag
den 9.tiljanuar
kl. 19.00
Der indkaldes
møde i 2013
Gislingelauget
Onsdag,
den
7.
april
2010
kl.
19.00
i Gislinge Hallen.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Referent: Lis

Tilstede: Anette, Martin (Elmegårdsvej), Niels R, Benny,
Niels Snild, Anne-Katrine, Egon, Kirsten, Lis
oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 10/10 2012
Referatet blev godkendt.

2.

Status på Gislinge Laugets økonomi
V. Lis
Gislingelauget har følgende midler pr. 31/12 2012:
Indestående i bank: 14. 956, 80 kr.
Saldo iflg. Skolen: 24.565,00 kr.
Laugets pung (Inge): 1.603,00 kr.
Ialt: 41.124,80 kr.

3.

Byporte/ fortov på Sandbyvej
Status? Andet?
Benny, Martin og Tilde skal til møde med Holbæk kommune i morgen. De er
godt forberedt og har forventninger om, at mødet vil føre noget konstruktivt
med sig. De har lavet en prioriteringsliste med begrundelser for deres
synspunkter.
Prioriteringen er:
- nedsat hastighed
- chikaner, bump
- fortov.
Vedr. fortov vil de gøre opmærksom på, ar der er tale om manglende
vedligeholdelse, idet der er et "gammelt" etableret fortov under græsrabatten.
Benny har forhørt sig på Produktionsskolen i Svinninge, om de evt. kan lave
byporte. De har sendt et tilbud på 3000 kr. for 2 stk. til Sandbyvej. Disse vil
Gislingelauget gerne betale. 4 beboere på Elmegårdsvej vil gerne påtage sig at
sætte dem op. Kommunen vil have, at byportene skal være som dem i Tuse.
Lauget mener, at udformningen er i orden, men at de er for små. Benny
forsøger at få tilladelse til, at de bliver, som vi ønsker.

4.

Planlægning af Dialogmøde marts 2013
Emner? Fortov på Sandbyvej, byporte, Hallen, flere?
Anne-Katrine skal til formøde 5/2. Dialogudvalg v. Agnete Dreier.
Lotte Højgård har sendt forslag til emner. Anne-Katrine skal til et møde om
planlægningen, hvor også nye emner/forslag fra Lauget skal drøftes. Lauget

foreslår, at brugen af hallen fremover drøftes. Dette skyldes bl.a., at en
forældregruppe har talt om at bruge hallen nogle timer daglig til de større børn,
der ikke længere går i SFO. Tanken er, at der samtidig skal holds opsyn af
frivillige forældre. Emnet skal drøftes med de andre forældrerepræsentanter.
Benny foreslår, at hvis vi vil invitere en gæst udefra, kunne det være
spændende at invitere repræsentanter fra Nr. Asmindrup, der p.t. undersøger
muligheden for at opsætte solceller, således at alle husstande i byen kan
tilsluttes.
5.

Evaluering af aktiviteter 3. kvartal 2012
Sjov i efterårsferien
Rumænske ikoner i Gislinge Kirke
Juletræstænding, inkl. beslutning vedr. brug af Sognegården fremover
Kirkens julekoncert
Julekort
Aktiviteterne har generelt været en succes.
Det besluttes at bruge sognegården mere, når og hvis der er behov.
Det er også en mulighed at bruge skolens store sal med det tilhørende,
udendørs "amfiteater". Dette må kunne anvendes til f.eks. koncerter, således
at vi ikke er så afhængige af vejret.

6.

Aktiviteter 2013
Fastelavnsfest, inkl. indsamling af sponsorgaver
Andet? Idéer for hele året velkomne
Fastelavnsfesten er den 10. februar. Kirsten, Anette, Jens og Benny vil gerne
indsamle sponsorgaver. Lis har spurgt Knud, der samlede ind sidste år, men
han har ikke svaret endnu. Knud har efterfølgende meldt sig på banen i
lighed med sidste år.
Lis køber gaver til tøndeslagningen og bedst udklædte.
Niels Snild taler med boldklubben om, at vi forventer de gør samme indsats
som tidligere år.
Møde den 16/1 kl. 19 hos Kirsten vedr. planlægning og fordeling af sponsorbesøg.
Ideer til arrangementer 2013: Svinninge koret (det nye), Rasmus.
Byens Marked fastsættes til den 30. juni. Udvalg vedr. tilrettelæggelse er
Kirsten, Anne-Katrine, Lis og Inge. Møde aftales senere.

7.

Midler fra lokalområdepuljen
Gamle Gislinge – nyt? - Afventer Knud
Gislinge Ruterne – nyt? - Afventer Martin samt skiltning af stier.
Vindreducerende hegn på Ankers Mark - Afventer Holbæk kommune
(dialogmødet).

8.

Nyt fra Holbæk Kommune
Konference om det gode lokalområde 2. februar 2013 - Anne-Katrine og Lis
deltager.
Holbæk Arena kontra lokalområderne - Anne-Katrine har sendt link vedr.
foreningerne i Gislinge.
Bøger i nærområderne - Vi deltager ikke.

Invitation til Inspirationsmøde (Ida Møller, Nov. 12) - Vi deltog ikke.
9.

Evt.
Betaling for kopiering på skolen - Taget til efterretning. Vi syntes ikke, at der er
ok, men på grund af beløbets størrelse, vil vi ikke bruge energi på, at gøre
mere ved det p.t.
Ansøgning om møllepenge til projekt Digesti - John Ørsdahl har sendt mail til
Anne-Katrine. Hagested Lokalforum har penge til etablering/vedligeholdelse,
men vi har ikke hørt noget siden og Anne-Katrine har ikke underskrevet
aftalen.
Ziska stoppet i Solsikken - Taget til efterretning. Mette er ny leder.
Andet?
10. Næste møde
Dato: 20. februar 2013
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

