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

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19.00
i Gislinge
Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
www.gislingelauget.holbaek.dk

Mødeindkalder: Carl Peder Markussen
Mødeleder: Lis Toftdal
Referent:
Niels Snild
oo

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 5. april 2011.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.

Gislinge Laugets økonomi
Bankbeholdning: 15.083 dkr.
Ikke refunderede regninger: 1.500 dkr.
Ikke brugt lokalfora 2011: 10.400 dkr.
Ikke brugt lokalfora tidligere år ca. 21.000 dkr.
Det betyder at vi har ca. 16.500 dkr. til helt fri disposition og op mod 31.500 til
aktiviteter der kan refunderes af Holbæk Kommune.

3.

Midler fra Lokalområdepuljen
Gislinge Ruterne
Der er bevilliget 35.000 dkr frigives når Lauget har skaffet 15.000 dkr.
Forskellige muligheder bl.a. fonde undersøges.
Fortov på Sandbyvej samt blomserløg
Fortov er henvist til Teknisk afdeling og vi retter henvendelse hertil via
trafikgruppen, se pkt.6 Blomsterløg henvises købt via lokalfora puljen.
Idéer til næste runde for ansøgning?
Lys omkring bomme på stien v. Skolevej.
Gadekæret`s renovering i Sandby
Byporte

4.

Idélisten fra Dialogmødet i september
Listen blev hurtigt gennemgået.

5.

Arrangementer sommerhalvåret 2011
Planlagte aktiviteter:
Lørd. 25/6 kl. ca. 13 – 16 ”Familielagedag” Plakater sættes op i byen.
Ideer til aktiviteter:
Medio August ”Hobby-dag” hvor borgere kunne vise/dele deres hobby med
andre.
Legedag 2, hvis Familielegedag bliver en succes.
Koncert.
Cirkus Kæphøj, men afventer om Gislinge Boldklub vil arrangere dem i fbm.
Sportsugen i uge 32.
Æblemost-dag, hvor folk kunne få lavet most af medbragte æbler.
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Efterårsmarked m. salg af lokalt dyrkede grønsager.
Udvidet arrangement v. Juletræstænding f.eks. med ristede mandler, bål i
olietønder mv.
På mødet blev det oplyst at Gislinge Børnehave også har 2 store
arrangementer i efteråret: 26/8 bliver Solsikken certificeret til en DGI-børnehave
og 25/9 holdes der børneloppetorv i skolegården.

6.

Nyt fra Trafikgruppen
Der var ingen deltagere fra Trafikgruppen. Det er lidt uvist om hvor mange af de
tidligere deltagere i Trafikgruppen der fortsat ønsker at være med til de opgaver
som ligger her. Til næste møde vil det være godt med en melding herom
samtidig med en status af tidligere projekter og placering af nye bl.a. hastighed
på Kirkevej, busstop etableret v. gl. plejehjem giver usikker færdsel for børn der
skal benytte den, byporte mv.

7.

Ungdomsklubben
Ingen deltagere på mødet, men der var melding om en god Bonbon land`s tur,
hvor Lauget havde sponseret. Billede galleri er på vej.

8.

Fremtidskonference
Ingen på mødet havde deltaget.

9.

Blomstrende Landsbyer
Vi afventer flere erfaringer fra andre tilmeldte byer.

10. Gislingeruterne
Der har været holdt møder i Ad Hoc gruppen omkring projektet.
Rutebeskrivelser, INFO til opsætning på f. eks. Ankers Mark og afmærkning
ude på ruterne er de nuværende opgaver gruppen ser på ligesom der
undersøges om tilskud fra fonde til at dække de 15.000 dkr GL selv skal skaffe.
11. Den opdaterede områdebog
Børnehaven Solsikken bliver certificeret til DGI børnehave.
Beslutning om endelig ny skolestruktur er på vej, oplægget er at Gislinge Skole
bliver 1. – 6. skoleår.
12. Gadekæret i Sandby
Projektbeskrivelse af oprensning og istandsættelse af omgivelserne v.
gadekæret laves klar af Martin Læssøe til sommeren 2012.
13. Eventuelt
Bekymring omkring sikkerheden v. regnvandsbassinet v. Lundemarksstien når
bevoksning om kort tid ikke længere giver mulighed for at se det åbne
vandspejl.
Vores INFO-sider hos Antenneforeningen bliver digitale.
Vandreture er blevet en succes og vil som udgangspunkt blive gennemført på
tirsdage kl. 19:30. Se opslag i Brugsen.
Kunne kanoture på Lammefjordskanalen arrangeres ?
14. Næste møde
Dato: 2/8-2011 kl. 19:00 Mødeindkalder: Lis. Referent: Anne-K.
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