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

onsdag den 22. august 2012 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:
Lis
oo
www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede: Kirsten, Egon, Anne-Katrine, Inge, Jens, Martin L., Lis.
Henrik og Tina fra Kirsebærhaven, Martin og Tilde fra Elmegårdsvej.
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 30/5 2012
Referatet blev godkendt.

2.

Planlægning af Dialogmøde onsdag den 19. september
Emner?( Oplæg udsendes separat)
Oplægget var udsendt inden mødet og Anne-Katrine havde fået enkelte
tilbagemeldinger. Anne-Katrine var til møde i mandags, vedr. programmet.
Programmet blev gennemgået og godkendt. Invitationer til borgerne kommer
via en avis, der husstandsomdeles. Desuden varsles mødet i skoleintra.
Praktisk arrangement, inkl gåtur
Gåturen ændres til en køretur v. Martin L. Turen vil også omfatte Sandby.
Snild er ordstyrer ved mødet.
Inge tager sig af det praktiske sammen med Jens, Egon og Kirsten. Inddrager
evt. aftenskole-pigerne, hvis de har lyst.
Carl Peder tager sig af IT
Martin er chauffør, og kommer med sin bus.. Desuden deltager Martin, Tilde og
Anne-Katrine. Ruten blev planlagt.

3.

Aktiviteter sommer/efterår 2012
Byens Dag 1/7
Dagen er afviklet og blev en succes. Gentages om et år og vil fremover blive
kaldt Byens Marked.
Sankt Hans
Gislingelauget deltog ikke.
Vandrefestival tur 21/8
Der var 22 deltagere. Fint arrangement.
Sommerkoncert 25/8
Afvikles på lørdag.
Rumænske ikoner i Gislinge Kirke
En kvindelig beboer i Gislinge med Rumænske rødder fremstiller flotte ikoner.
Der planlægges en udstilling i Gislinge kirke. Gislingelauget deltager i
arrangementet, der finder sted efter november. Dato aftales senere.

4.

Midler fra lokalområdepuljen
Gamle Gislinge – nyt?
Der er intet nyt. Hvis Knud ønsker sparring, kan han kontakte Anne-Katrine.
Gislinge Ruterne – nyt?
Der er midler til motionsredskaber, vi afventer at de stilles op. Skiltning skal
indtegnes på et kort. Ligger hos Lis.
Hagested projekt m. bro og sti til Gislinge – nyt?
Anne-Katrine har fremsendt støtteskrivelse, som tidligere er udsendt til lauget.
Vindreducerende hegn på Ankers Mark
Ansøgning om medfinanciering fra lokalområdepuljen fremsendes til
kommunen.

5.

Nyt fra Holbæk Kommune
- Årets landsby
Gislinge by kom ikke i betragtning.
- Vandrefestival
Er afviklet.
- Frivillig Fredag 28. september
Carl Peder har tilbudt en politiker at tage med til projektet "Seniorer uden
grænser".
- Tilgængelighedsplan 2010
Der er afsat midler, som primært skal benyttes til busstoppesteder, bl.a. har
der været dialog omkring læskure ved Svinninge station.
- Informationsmøde 3. september om budget 2013-2016
Orienterende skrivelse er udsendt.

6.

Evt.
- 2 nye popup pavillioner købt
Taget et efterretning.
Der skal købes nye lyskæder til juletræet. Henrik undersøger om der kan
købes eller fremstiller mere massive kæder hos en elektriker, end dem, vi
kan købe.

7.

Næste møde
Dato: 10/10 2012
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent:Inge

