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

tirsdag den 18. januar 2011 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Anne-Katrine Ipsen
Referent:
Niels Ribjerg
oo
Gislingelaugets hjemmeside

Deltagere:
Niels ’Snild’ Hansen, Carl Peder Markussen, Anne-Katrine Ipsen, Kirsten og Egon Hansen, Mie og
Jens Andersen, Inge Jensen, Knud Kristensen, Lis Toftdal og Niels Ribjerg.

Dagsorden/referat:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 5/10 2010.
Referatet godkendt.

2.

Evaluering af arrangementer 3.-4. kvartal 2010.
Klatrevægsdag i efterårsferien
Arrangementet kom meget hurtigt i stand. Det var en stor succes med
mange fremmødte til aktiviteterne.
Forsamlingshusets 100 års fødselsdag
Også dette kom lidt pludseligt. Der var ikke så mange fremmødte.
Formanden (Niels Ravn) var glad for, at lauget var repræsenteret.
Juletræstænding
Rigtig flot arrangement med en masse sne og en masse deltagere. Det var
rigtig godt med servering af kakao
Lucia kirkekoncert
Også dette arrangement var rigtig godt. Der kunne godt være brugt nogle
flere borde og stole, men folk var flinke til at cirkulere, så det gik godt.
Julekort
Rigtig flotte kort, der skaber glæde. Der er udsendt over 40 eksemplarer.

3.

Frivilliglisten
Vil nogen påtage sig ansvaret for ajourføring/opretholdelse af frivilliglisten?
Alternativ tilgang til interesserede borgere via enkeltpersoner med netværk
Begge punkter er behandlet under eet.
Det er måske ikke den rette måde med en liste. I stedet skal findes nogle
kontaktpersoner eksempelvis blandt forældre i børnehave og i dagplejen.
Der er et par emner, der allerede har meldt sig til Anne-Katrine.
Forslag om en særskilt mail-liste til hjælpere.

4.

Midler fra Lokalområdepuljen
Ansøgningsfrist 15. februar 2011
Gislinge Ruterne - tildelt 35.000 kr – Ad Hoc udvalg?
Vi har fået tildelt 35.000,- kr. mod, at vi selv skaffer de sidste 15.000,- kr. af
det ansøgte beløb på kr. 50.000,Odsherred kommune har startet et pilotprojekt, som kan danne inspiration.
Udvalg: Carl Peder, Anne-Katrine, Lis T. og Niels ’Snild’
Flag på Ankers Mark/ flagallé – afvist – videre forløb?
Udsat ind til videre.
Mere permanent lukning på Kirkevej – videre forløb?
Skolen har overtaget projektet og står dermed med initiativet.
Idéer til næste runde for ansøgning?
Anne-Katrine har haft kontakt til ungdomsrådet og forespurgt med hensyn til
en skaterrampe. Ungdomsrådet var interesserede, men hun har ikke hørt
mere fra dem. Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne få dem involveret.
Fortovsforlængelse langs Sandbyvej (se pkt. 7)
Renovering af skurvogn (skal koordineres med Finn/skolen) Anne-Katrine
kontakter.
Indkøbe blomsterløg til udplantning på Ankers mark (forårsblomster) Inge
og Anne-Katrine laver ansøgning.

5.

Fastelavnsfest 2011
Ad Hoc udvalg
Inge, Anne-Katrine, Kirsten, Egon. Knud og Lis sponsorgaver
Lis sørger for pakker til børnene
Udvalgsmøde tirsdag den 1. februar hos Anne-Katrine
Kontakt til Støvlen
Niels ’Snild’ tager kontakt til Støvlen

6.

Dialogmøde den 22. marts 2011
Forslag om emne vedr. flere initiativer på idrætsområdet
Emnet drøftet indgående. Enighed om, at det nok ikke er aktuelt i Gislinge,
hvor vi har noget individuelt velfungerende foreninger og hallen, der var
tænkt om omdrejningspunkt er administreret af skolen.
Andre emner?
Den kommende ”skolestruktur” er et aktuelt emne. Anne-Katrine kontakter
Finn og hører hvem, der er formand for skolebestyrelsen og vil
efterfølgende kontakte denne.
Inge vil gerne forestå bespisning sammen med Kirsten, Egon og Lis

Husstandsomdeling forud for Dialogmødet?
Enighed om, at det havde en positiv effekt sidste gang og tåler en
gentagelse. Inge laver ruter
Der laves et særskilt møde i lauget alene til forberedelse af dialogmødet
mandag den 21. februar. Anne-Katrine inviterer skolebestyrelsen.
7.

Idélisten fra Dialogmødet i september
Hurtig gennemgang og opdatering
Hele idelisten gennemgået punkt for punkt
Særlig pkt. 4: Inge og Anne-Katrine arbejder videre med ideen om en
børnefestival.
Særlig pkt. 20: Niels ’Snild’ vil lave en ansøgning omkring fortov langs
Sandbyvej.
Flere af punkterne markeres med ’Udskydes til senere’ – de er meget
krævende opgaver. Der skal være tovholdere og ydes en betydelig mængde
arbejde.

8.

Ny skolestruktur i Holbæk Kommune
Gislinge Laugets rolle?
Informere og koordinere.
Skolen har lavet et godt høringssvar, som vi kan tilslutte os.

9.

Høring vedr. Holbæk Kommunes Ældrepolitik
Indspil til høringssvar? Deadline 21. februar.
Ingen indspil fra lauget. Vi indsender ikke noget høringssvar.

10. Nyt fra Trafikgruppen
Ikke noget nyt. Gruppen starter op igen her i foråret.
11. Nyt fra Ungdomsklubben
Ikke noget nyt. Anne-Katrine har sendt invitation til møderne, så initiativet ligger
hos Ungdomsklubben.
12. Nyt fra spejderne
Ikke noget nyt.
13. Nyt vedr. bogring
Ad-hoc: Anne-Katrine og Lis – ’De venter stadig’ ;O)
Afventer
14. Eventuelt
Ingen indlæg
15. Næste møde
Dato?...................mandag den 21. februar 2010
Mødeindkalder? Anne-Katrine
Referent?............Inge

