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Referat
Fra kl. 20 deltog Anders Lauritsen, der er vores nye lokalforumkonsulent.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 27/5 2013
- Referatet blev godkendt med ros 2. Planlægning af Dialogmøde
- Dato: Onsdag den 18. september
- Hovedemner: Fremtidens alternativ til Dialogmøder, evt. vindmøller ved Sandby
- Evt. emner: FrivilligCenter Holbæk, høringsforslag for sundhedspolitik
- Faste emner: Siden sidst, midler fra lokalområdepuljen
- Tur med politikerne: Sandby? Audebo-møllerne? Andet?
- Bespisning hos Stoppestedet
Anne-Katrine orienterede om mødeformen ved Dialogmødet og gennemgik det foreliggende
forslag til dagsordenen.
Hovedemnerne bliver vindmøller ved Sandby og "demokrati eksperimentarium"-oplægget.
Martin sørger for 2 busser, der transporterer politikerne, repræsentanterne fra Sandby og
repræsentanter fra Gislingelauget på en tur, primært til området, hvor de nye vindmøller er tænkt
opsat.
Vedr. vindmøller: Sandbyfolkene har forberedt spørgsmål til politikerne. Disse spørgsmål sendes
til Anne-Katrine, således at hun kan have dem med til planlægningsmødet i kommunen.
Endvidere forberedes et power-point oplæg, som sendes til Carl-Peder.
Vedr. "demokrati-eksperimentarium": Gislingelauget tager udgangspunkt i, at Agnete Dreier
holder et oplæg om politikernes forventninger og ønsker - så konkret som muligt.
Stoppestedet laver mad til ca. 30 personer. spisning kl. 18 - 18.45.
Kirsten og Egon, Inge, Lise og Lis mødes på skolen kl. 17 og gør mødesalen klar. Inge kontakter
pedellen og beder om, at der bliver sat borde op.
3. Opfølgning på aktuelle emner
- Møde på Holbæk Kommune 24. juni (Lis)
Lis orienterede om mødet.
- Henvendelse fra Stestrup Lokalforum vedr Demokrati Eksperimentarium
Der afventes indkaldelse til mødet. Alle er velkomne til at deltage.
- Fortov m.m. på Sandbyvej
- Bom på Kirkevej
Der kommer bom op på Kirkevej i denne uge.
Projektet vedr. fortov på Sandbyvej kører efter planen.
De 2 byporte kan bestilles. Se iøvrigt Bennys orienterende mail af 13/8.
- Digevejsprojektet
Anne-Katrine afventer stadig nyt om projektet. Laugets deltagelse i projektet vil blive nævnt på
Dialogmødet.
- Græsslåning på Ankers Mark
Efter at Læssøe har slået græsset har mange bemærket, at det ser pænt ud. Inge undersøger,
hvilke datoer kommunen har tænkt sig at slå græsset, så vi ikke "overlapper".

- Beskæring af træstammer på Ankers Mark
Niels R. har beskåret træet som aftalt.
- Andet?
På et tidspunkt skal der tages stilling til, om træet helt skal fjernes. Der skal desuden tages
stilling til petanque banens videre skæbne. Dette skal indgå i en helhedsløsning i forbindelse
med Bennys henvendelse til kommunen. Ved næste møde nedsættes en arbejdsgruppe, der kan
arbejde på en samlet plan for det grønne område i midtbyen.
4. Aktiviteter forår/sommer 2013
- Byens Marked 30/6 - Lutter smil, det var en god dag. Afholdes igen den sidste søndag i juni.
- Cirkus Kæphøj v. Sportsugen - Martin havde besøgt boldbanen, da Cirkus Kæphøj var der. Han
var ikke imponeret over standarden, set i forhold til prisen. Lis havde samme oplevelse sidste år.
Lis kontakter boldklubben for at orientere herom. Næste års sponsorat kan evt. gå til noget andet
for børn eller en opkvalificering af Kæphøjs optræden.
- Vandrefestival Sjælland - Afholdes 20/8 med tur til Landkanalen og den 27/8 med tur til Kundby
og besøg på Vinperlen. Turene starter kl. 18.30.
- Andet?
5. Midler fra lokalområdepuljen
- Vindreducerende dug på Ankers Mark - Der er stor tilfredshed med hegnet. Fungerede efter
hensigten ved Byens Markedsdag.
- Gislinge Ruterne – nyt?- Intet nyt.
- Nyt forslag: Naturbænk ved regnvandsbassinet ved Idrætsvej - Snild undersøger, om vi kan købe en
bænk mere.
- Nyt forslag: Ændring på Ankers Mark – rammer iht. Lokalplan - Benny er i gang. Se pkt. 3.
6. Nyt fra Holbæk Kommune
- Frivillig fredag 2013 - Der er samling på Kulturkasernen den 27/9. Carl-Peder deltager.
7. Evt.
Oversigtsforholdene ved gadekæret i Sandby er meget dårlige. Der fremgår af logbogen, at
kommunen påtager sig at ordne og vedligeholde området langs gadekæret, men det er ikke
sket. Politikerne kommer forbi ved køreturen inden dialogmødet, hvor vi vil bringe sagen i
erindring. Anders vil finde ud af, hvem i kommunen vi skal sende en påmindelse.

8. Næste møde
Dato: 9/10 2013
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

