Referat
af
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Onsdag,
den 7. april
2010 kl. 19.00
møde
i Gislinge
Lauget

onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Lis
oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Deltagere; Jens, Egon, Kirsten, Anne-Katrine, Benny, Niels R, Lis
Afbud: Niels Snild, Inge

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 22/8 2012
Referatet blev godkendt.

2.

Evaluering af Dialogmøde onsdag den 19. september
Form? Emner? Praktisk arrangement? Deltagelse?
Vi er blevet bekræftet i, at vi har fundet en god form. Det er en succes, at vi
sidder ved Cafe-borde med politikere ved flere borde, frem for panel-opstilling.
Det var generelt et godt møde med aktuelle emner, god stemning og god,
positiv dialog. Turen i Martins bus var en succes. Politikerne var også i Sandby.
Der var kun et afbud fra dialogudvalget, hvilket er positivt, da vi tidligere har
oplevet mange afbud.
Ros til skolen, der var velforberedt med opstilling af borde og stole.
Ros til Carl-Peter for at det elektroniske udstyr fungerede godt.

3.

Opfølgning på emner fra Dialogmødet
Byporte: Niels Snild har meldt sig til ad-hoc gruppen.
Benny har taget billeder af byportene i Tuse. Vi er enige om, at portene er for
smalle og ikke ses. Derfor besluttes, at vi beder om større, bredere porte.
Hallen: Skal på dagsordenen ved næste dialogmøde.
Andet?: Benny har også påtaget sig at arbejde for et fortov på Sandbyvej. Han
har taget billeder og har 2 morgener oplevet, hvor meget trafik, der er på
Sandbyvej og hvor stærkt, der køres.
Bennys forslag går ud på
¤ at lægge stabilt grus mellem de 2 indfaldsveje til Elmegårdsvej.
¤ at etablere en fodgængerovergang med lys ved den 1. indfaldsvej til
Elmegårdsvej
¤ at lægge stabilt grus på modsatte side, fra 1.indkørselsvej til Elmegårdsvej
ned til Kirsebærhaven. Der er muligvis SF-sten på det stykke, som blot skal
"findes frem".
¤ at få opsat målestander på Sandbyvej v. Elmegårdsvej fra efterårsferien og
resten af året, således at det forsøges at nedsætte bilisternes fart.
Gislingelauget syntes, det er en god plan og beslutter, at Benny kan kontakte
kommunen og arbejde videre med planen. Benny kontakter Tilde og Martin fra

Elmegårdsvej.
4.

Aktiviteter efterår/vinter 2012
Sjov i efterårsferien: Gislingelauget har sponsoreret 2.500 kr. til
arrangementet, som SSP iværksætter i Hallen i efterårsferien.
Inge deltager på Laugets vegne.
Rumænske ikoner i Gislinge Kirke 18/11: Der bliver udstillet ikoner i kirken,
som er fremstillet af Madalina Paunescu, der bor i Gislinge. Der skal vises et
Power Point show og arrangementet i kirken varer ca. 1 time. Derefter er der
smagsprøver på mad fra Madalinas hjemland, i sognegården. Der bliver en test
aften forinden, datoen p.t. ukendt. Kirsten, Anne-Katrine, Inge og Lis deltager.
Juletræstænding 25/11 (inkl. Status på nye lyskæder): Bemærk, at det er
søndagen før 1. søndag i advent.
Jens skaffer træet.
Niels R. deltager i opsætningen og spørger Staunskær om han kan fremstille
nye lyskæder.
Jernløse hornorkester underholder.
Taler: Ole Brockdorf,
Cacao: Kirsten og Lis,
Fakler: Inge.
Kirkens julekoncert: Vi afventer dato for arrangementet.

5.

Midler fra lokalområdepuljen:
Gamle Gislinge – nyt? : Afventer.
Gislinge Ruterne – nyt?: Kirsten og Lis kommer med forslag til skiltning af
stier.
Vindreducerende hegn på Ankers Mark: Vi afventer ansøgning om midler fra
områdepuljen.

6.

Nyt fra Holbæk Kommune
Frivillighedsdag 28. september – hvordan gik det?: Vi har intet hørt, ved
ikke om det blev gennemført eller evt. aflyst. Carl-Peter havde meldt Seniorer
uden grænser til arrangementet.
Kursus i rekruttering af frivillige: Der var ingen i Lauget, der havde tænkt sig
at tilmelde sig kurset, men emnet blev drøftet bredt, da Lauget har hårdt brug
for flere deltagere. Vi blev enige om, at vi hver især må være opmærksomme
på at finde nogen, der kunne have lyst til at være med. Lis overvejer herefter at
tilmelde sig kurset for at se, om der er noget vi kan bruge.

7.

Evt.

8.

Næste møde
Dato: 9. januar 2013 kl. 19.00
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Inge

