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Referat:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 4/10 2011
Referatet blev godkendt.

2.

Aktiviteter vinter 2011
Salon Zettes 25 års jubilæum:
Anne-Katrine overrakte 2 fl. Rødvin,

Evaluering af Gamle Gislinge arrangement:
Der var mange deltagere ved arrangementet. Knud skrev ca. 10 navne på
personer, der vil give interview. Knud har været på Lokalhistorisk arkiv og
fundet gamle kort fra Gislinge by. Vil tage udgangspunkt i et kort fra ca. 1960.
Knud klarer interviewene, når han har tid. Jens tilbyder hjælp til
scanningsopgaver. Carl Peder har en diktafon, der evt. kan bruges, men det
bliver måske nødvendigt at anskaffe en.
Det overvejes at tage Sandby med i projektet. Knud spørger Børge Rasmussen,
om det er en mulighed.

Evaluering af juletræ/ juletræstænding
Arrangementet gik fint, men vejret var ikke med os. Lyskæderne kunne ikke
holde i stormen, så det bliver nødvendigt med nye kæder næste år, måske skal
vi have nogle kraftigere kæder.

Evaluering af kirkekoncert
Arrangementet gik fint, der fungerede godt med ekstra borde.

Årets julekort
Der er uddelt 57 julekort.

Planlægning af Fastelavnsfest, inkl. sponsorat indsamling (arbejdsprogram
vedhæftet)
Fastelavnsfesten afholdes søndag, den 19. februar. Hallen er reserveret.
Niels Snild afleverer opdateret arbejdsdokument til boldklubben og beder dem
skaffe tønder, som tidligere. Boldklubben spørges også om hjælp til opstilling af
borde og stole. De spørges også, om de har nogle brugbare højtalere.
Inge spørger Svinningebageren og brugsen om de vil sponsorere
fastelavnsboller.

Knud, Jens Larsen og Kirsten kontakter sponsorer om støtte i henhold til Knuds
liste. Lis køber gaver til tøndeslagningen og bedst udklædte.
Mie og Jens deltager i begrænset omfang. Lis melder afbud.

3.

Midler fra lokalområdepuljen
Gamle Gislinge – status og planer
- Se punkt 2, evaluering -

Gislinge Ruterne – status og planer (inkl. sponsorater og motionsredskaber)
Anne-Katrine samler op på emnet, når hun får tid. Der skal søges penge til
oversigtstavle, folder og evt. motionsredskaber. Søren Wiuf har betalt det lovede
beløb, Knud spørger ejeren på Vinperlen, om han stadig ønsker at sponsorere et
beløb. Martin har tilbudt at sponsorere restbeløbet.
Boldklubben har ikke besvaret vores henvendelse vedr. placering af
motionsredskaber.
SFOén skal til at udbygge legepladsen. Det besluttes at spørge Ziska om dette
projekt kan kombineres med placering af nogle udendørs motionsredskaber til
voksne. Så kan SFOén måske også få glæde af dem.

Gadekæret i Sandby – status og planer
Der er fældet træer og gravet rundt om overløbsrøret. Resten venter til sommer.
Kommunen skal anvise et sted til placering af det oprensede materiale. Martin
arbejder videre med projektet.

Hagested projekt m. bro og sti til Gislinge (avisartikel vedhæftet)
Anne-Katrine afventer en henvendelse fra John Ørsdal. Der skal søges midler til
at stabilisere vejen langs med plantagen. I øvrigt henvises til avisartikel.

4.

Nyt fra Holbæk Kommune
Ny skoleleder i Gislinge
Ny skoleleder bliver Lars Hansson, tidl. Aagerup skole. Der sker meget på
skoleområdet lige p.t., hvor alle skoleledere overdrager og overtager opgaver.
Emnet blev drøftet bredt.

Opdateret Lokalområdebog
Anne-Katrine gennemgik dokumentet. Lokalområdebogen er tilgængelig på
hjemmesiden.

Dialogmøde deltager evaluering (separat mail)
Til efterretning.

Kommende Lokalfora møde (info i separat mail)
Det fremsendte referat kan bruges i forbindelse med planlægningen af det
kommende dialogmøde. Det overvejs om foreninger og bestyrelser skal inviteres
og opfordres til at indgå i en dialog med politikerne.
Der er tilmeldt 1 person til næste møde, den 8/2, men ingen har meldt sig.
Såfremt der er nogen, der har mulighed for at deltage står pladsen klar.

Høring om udviklingsstrategi (info i separat mail)
Tomgangsregulativ (info i separat mail)
Til efterretning

5.

Evt.
Martin oplyser, at Hallen nu kan komme ud af skoleregi. Hallen kan således blive
drevet af en selvstændig bestyrelse i samarbejde med klubber og foreninger.
Gislingelauget støtter op om ideen og kan være repræsenteret i en sådan

bestyrelse. Spørgsmålet er, om der er opbakning fra foreninger m.v. Dette emne
skal drøfte på næste dialogmøde, den 20.marts.
Lis overtager opgaven vedr. økonomi fra Niels fra midt i marts.
6.

Næste møde
Dato: 22/2 2012 kl. 19.00
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Niels Ribjerg.

