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Referat
1. Godkendelse af referat fra mødet den 14/8 2013
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af dialogmøde
Lauget var tilfredse med mødet, der forløb i god ro og orden. Repræsentanten for beboerne i
Sandby fremlagde vindmølleprojektet på bedste vis.
Spisningen i "Stoppestedet" var en succes, teknikken fungerede godt, så ali-i-alt et rigtig godt
møde.
3. Opfølgning på aktuelle emner
- Møde på Holbæk kommune 30. september (Lis, Niels R og Anne-Katrine)
- Møde hos Stestrup Lokalforum 3. oktober (Lis og Anne-Katrine)
Niels R refererede fra mødet. Der var fra politikernes side en opblødning i forhold til at fortsætte
en eller anden form for dialogmøde, måske 1 x årligt, indtil en ny model er fundet.
Der afholdes møde igen den 6 november uden politikere. Vi afventer indkaldelse.
Mødet i Stestrup den 3. oktober blev aflyst, da indholdet i mødet ville overlappe emnerne, som
skal drøftes den 6. november.
- Frivillig fredag 27. september (Carl Peder)
Seniorer uden grænser (IT Projekt) med Carl-Peder skulle have deltaget, men var blevet enige om
at melde fra. Årsagen var, at de ikke p.t. har brug for at hverve nye medlemmer. Det ville således
ikke give mening at etablere en bod.
- Fortov m.m. på Sandbyvej (Benny)
Projektet har nu været søsat i 1 år og er blevet en langvarig affære. Der har været bevilget penge til
det, men der er nu usikkerhed i kommunen om, hvor pengene skal tages fra. Der skal afholdes nye
møder de kommende dage og det forventes stadig, at der som minimum etableres et fortov.
- Græsslåning på Ankers Mark (Martin/Inge)
Græsslåningen stopper nu for sæsonen og det besluttes, at fortsætte næste år. Inge har forsøgt at
få de datoer, hvor kommunen slår græsset, men det har ikke været muligt, da de slår græs, når de
alligevel er i området på andre opgaver.
- Gadekæret i Sandby (Martin)
Martin vil kontakte lokalforumkonsulenten (Anders) for at få oplyst, hvor de må lægge det, der
graves op.
- SSP i Gislinge (Anette)
Udgår, Anette er ikke til stede.
- Andet?
Der er kommet tilbagemelding vedr. vandrefestivallerne, hvor Gislingelauget har stået for 2 ud af

14. Vi deltager igen næste år.

4. Aktiviteter efterår/vinter 2013
- Sjov i efterårsferien
Gislingelauget har sponsoreret 2500 kr. til arrangementet i Hallen. Der mangler 1 person til at lave
kaffe og saftevand torsdag den 17. oktober kl. 9.30 - 14.30.
Jeannie melder sig, men er i tvivl om i hvilket omfang hun kan være der. Jeannie skriver til Inge
med nærmere besked. De øvrige deltager prøver at finde en, der vil hjælpe på dagen og melder til
Inge, hvis det lykkes.
- juletræstænding
Datoen er 24/11.
En repræsentant fra "Stoppestedet" holder talen.
Lokalet i Sognegården bookes i tilfælde af dårligt vejr.
Mie, Kirsten og Lis laver varm cacao.
Inge sørger for kander, krus m.v.
Vi forsøger at låne lift af maler-Steen.
Jens sørger for træ.
Musiken står Jernløse hornorkester for.
- Kirkens julekoncert
Afholdes 8. december kl. 14.00
Gislingelauget serverer gløgg og æbleskiver i sognegården, som vanligt.
- Andet?
- Intet 5. Midler fra lokalområdepuljen
- Gislinge Ruterne
Lis er i dialog med Bente Mehan, Holbæk kommune, om skiltning ved stierne. Søger om kommunen
vil betale i h.t. tidligere bevilling.
- Nyt forslag: Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej.
Niels Snild arbejder videre med dette.
- Nyt forslag: Ændring på Ankers Mark - rammer iht Lokalplan
Anders inviteres til næste møde til en drøftelse af servitutterne på Ankers Mark.
Vi skal have vurderet, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, som det er med nuværende servitutter.
Vi skal ligeledes have undersøgt, om fredningen kan ophæves.
Hvis fredningen kan ophæves, skal vi have drøftet, hvad der er vores formål med dette.
6. Nyt fra Holbæk kommune
- Mørkøvhallen og Borgerforeningens infoskærme i Mørkøv
Kirsten, Inge og Anne-Katrine var i Mørkøv og se skærmene. Gislingelauget blev enige om at
afvente udviklingen.
- Forslag til sundhedspolitik i offentlig høring
Punktet er taget til efterretning.
7. Evt.
Støvlen er opløst og det kan måske påvirke afholdelse af fastelavnsfesten. Lis spørger boldklubben om de vil være med.
Carl-Peder har tænkt på om man kan tænke Gislinge som en kommende grøn by. Vi bliver
enige om at grøn-by-tanken kan være noget diffus, men det vil være en rigtig god ide, at sætte focus
på området, f.eks. i forbindelse med affaldssortering m.v.
Der er sendt invitation rundt til Gislingeborgerne vedr. fyringen af brugsuddeleren og opfordret til

demonstration på lørdag. Gislingelauget enedes om at holde sig udenfor arrangementer i denne
forbindelse.
7. Næste Møde
Dato: 8. januar 2014
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:Inge

