Møde
referat
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag,
den 7. april
2010 ikl.
19.00 Lauget
Der
indkaldes
til møde
Gislinge

onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine Ipsen
Referent:
Niels Ribjerg
oo
Gislingelaugets hjemmeside

Dagsorden/Referat:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 18/1 2012
Referatet godkendt uden bemærkninger

2.

Aktiviteter vinter 2011
a. Evaluering af Fastelavnsfest
Et forrygende godt arrangement
Rigtig godt at få involveret mange hjælpere. Stor ros til Boldklubben for deres
indsats og til hjælperne i øvrigt for deres velvillighed.
Der var 36 sponsorer til gevinster og arrangementet gav et overskud på ca.
4.300,- kr.
HUSK: skilt med ”Ingen selvbetjening vedrørende præmier”
HUSK: 1 tønde ekstra
HUSK: krone til kattekonge og -dronning
b. Idé generering arrangementer forår/ sommer
Loppemarked – hyggeligt, men ikke særlig besøgt
Lægge ud til dialogmødet og herigennem søge inspiration
Vi skal vælge nogle (få) arrangementer, som kan gentages. Folk skal vænne
sig til, at arrangementet er der, før der kommer flere besøgende.

3.

Midler fra lokalområdepuljen
a. Gamle Gislinge – nyt?
Knud har lavet et kort over Gislinge anno 1950 og vil ud fra dette søge
oplysninger om bygninger i byen. Arbejder videre.
b. Gislinge Ruterne – status og planer (inkl. sponsorater og motionsredskaber)
Lis har haft kontakt til skolen omkring aktivitetsredskaber. Skolen vil være med
omkring redskaber, hvis de opstilles ved multibanen og vil forsøge at skaffe
penge til flere redskaber. Arealet til opstilling af redskaber skal planlægges stort
nok til flere redskaber.
HUSK: kassereren skal kontakte Martin vedrørende sponsorat.
c. Gadekæret i Sandby – nyt?
Ikke noget nyt.

d. Hagested projekt m. bro og sti til Gislinge
Anne-Katrine har ikke hørt fra ”Hagested”. Hun deltager, når hun bliver
kontaktet.
4.

Dialogmøde 20. marts 2012
- Dagsorden for mødet samt indlæg
Udkast til programmet gennemgået og tilpasset.
Vi laver som sædvanlig et lille indlæg om det, der er sket siden sidst
- Praktisk planlægning – hvem gør hvad?
- Vi starter kl. ca. 1700.
- Der skal laves mad til politikere og hjælpere. Inge klarer dette sammen med
sine piger med spisning kl. ca. 1800. Inge handler ind og aftaler med Finn.
- Politikerne samles til gåtur med afgang ca. 1700 fra Hallen. Med fra lauget er
Niels R, Knud og Martin. Emner til besigtigelse: P-plads foran hallen med
lastbiler, den nyeste udstykning, Tranekær ned til Byvej og se på steler under
vejs, Teknikvej med blandet erhverv, trafiksikkerhed ved forsamlingshuset nu
hvor mange elever forventes at skulle tage toget til Svinninge, den
nyrenoverede stationsplads, nye bomme ved Skolevej. Niels R. laver et udkast
til en rute og leder turen rundt. Vi skal fordele os mellem politikerne. HUSK
tidsplanen skal holde.
- Selve mødet:
Niels Snild spørges om han vil være ordstyrer.
Carl Peder spørges om han vil stå for pc, lyd og teknik
Niels R. tager en bærbar pc med som ”plan B”
Inge skaffer en lokal ”gave” til politikerne.
Husk at få fordelt politikerne. Vi foretrækker 6 grupper borde ved opstillingen.
Drøftet antal borgere i Gislinge. Wikipedia 2011 angiver 1.442 indbyggere.

5.

Nyt fra Holbæk Kommune
Der kommer en ny hjemmeside til lokalfora og der oprettes kursus. AnneKatrine og Niels R. deltager i kurset.
Vandrefestival. Der er lagt op til, at man kan ”byde ind” med ruter. Vi foreslår en
rute fra Gislinge. Anne-Katrine, Inge og Kirsten indsender et oplæg.
Kommunen opfordrer til, at der tages emnet ”stier” med på dagsordnen. Det har
vi haft.
Ingen indstilling til ”Landdistrikt prisen”
Der er fællesmøde omkring Kommuneplan 2013 den 26. marts kl. 1900 på
Holbæk Teater

6.

Evt.
Ingen indlæg

7.

Næste møde
Dato: Onsdag den 18. april 2012 kl. 1900
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

