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

tirsdag den 2. august 2011
Mødet afholdes
på Gislinge skole.
Mødeindkalder:
Lis Toftdal
Referent: Anne Katrine Ipsen
Deltagere: Lis, Kirsten & Egon, Mie & Jens, Arne, Jens (Hagestedvej), Anne-Katrine
Afbud fra Carl Peder og Inge
oo

www.gislingelauget.holbaek.dk

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 7/6 2011.
Referatet godkendt.

2.

Dialogmødet, 20. september 2011.
- Annoncering: Kommunen annoncerer i en husstandsomdelt avis. Vi kan
også vælge at husstandsomdele foldere.
Sammen med dette referat udsendes forslag til formulering til kommunens avis.
Efter kommentering benyttes dette, dvs. ingen egen husstandsomdeling denne
gang.
- Planlægning og indhold: Se separat dokument udsendt sammen med dette
referat. Kommentarer er meget velkomne.

3.

Midler fra Lokalområdepuljen.
Orientering om status.
Nye ansøgninger med deadline 15. august 2011 vedr.:
a) lys ved bomme på stien v. Skolevej,
b) Gadekæret i Sandby
c) Byporte, jf. beslutning på sidste møde
Ad a) Anne-Katrine hører Lotte Højgaard om, hvordan vi får denne sag ind i
systemet på korrekt vis. Det, vi ønsker, er 1) en ændring af chikanen til en type,
som ’åbner’, hvis man på cykel kører ind i den 2) lys på stedet
Ad. b) Der skal laves en kort projektbeskrivelse, for at sagen kan komme
videre. Martin Læssøe anmodes om status.
Ad c) Anne-Katrine hører Lotte Højgaard, om der er mulighed for at få nye
byporte i Gislinge.

4.

Idélisten fra Dialogmødet, september 2010.
Gennemgang og prioritering af listen.
Det blev besluttet at vælge 4 punkter fra listen og tage dem op som
gruppearbejde på det kommende Dialogmøde. Formålet er at inddrage
Gislinge borgerne i en evt. videreførelse.

5.

Arrangementer sidste halvår af 2011.
Der blev gennemgået emner ved sidste møde. Er der nogen, der ønsker
gennemføre disse arrangementer?

Der blev nedsat et Ad Hoc udvalg til at planlægge en Hobbydag på Ankers
Mark lørdag den 3. september. Gruppen består af Kirsten og Egon, Lis, Mie og
Jens, Inge og Anne-Katrine. Møde onsdag den 10/8 kl. 19 hos Lis.
Aktiviteter Børstenbinding, pileflet, smykker af cykelslange, patchwork, knipling,
Svinninge Hobbybutik, plantebytte, garnbytte, loppemarked, kagekonkurrence,
legedag for børnene.
6.

Skolestruktur.
- Orientering om status.
Vi anmoder om redegørelse fra politikerne på Dialogmødet. Plan, formål,
visioner, økonomi.

7.

Nyt fra trafikgruppen.
- Emner fra sidste møde
- Består trafikgruppen?
Trafikemner bliver ét af de emner fra Idélisten, der tages op i gruppearbejde på
Dialogmødet.

8.

Ungdomsklubben.
Anne-Katrine rykker for fotos fra Bonbonland-turen.

9.

Gislinge sportsuge.
Gislingelauget bidrager med betaling af Cirkus Kæphøj.
Anne-Katrine modtager meget gerne fotos fra arrangementet, som er onsdag
den 10/8 kl. 18-20.

10. Gislingeruterne
Orientering om status
Første version af en folder er klar. Anne-Katrine og Lis aftaler videre forløb den
10/8.
11. Den opdaterede områdebog
Intet nyt. Emnet udgår.
12. Evt.
13. Næste møde
Dato: Tirsdag den 30. august kl. 19
Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lis

