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1.

Godkendelse af referat fra mødet den 2/8 2011.
Referatet blev godkendt.

2.

Dialogmødet 20. september 2011.
- Dagsorden for mødet samt indlæg
Anne-Katrine gennemgik dagsordenen. Punkterne blev drøftet og der blev
foretaget nogle få ændringer og justeringer. Til punktet vedr. udviklingsstrategi
blev det besluttet, at kun1 emne er på dagsordenen og det bliver ”et attraktivt
sted at flytte hen”. Gislingelauget besluttede at give skolen/skolebestyrelsen sin
generelle støtte til høringssvaret vedr. skolestrukturen. Dette medfører, at
Gislingelauget er medunderskriver på høringsbesvarelsen.
- Praktisk planlægning – hvem gør hvad?
Niels Snild er ordstyrer og præsenterer Gislingelauget.
Går-tur starter kl. 17.00 og ruten går forbi Sandbyvej og Sneglen. Martin guider
politikerne, desuden deltager Anne-Katrine, Lene Læssø, Tilde og Carl-Peder.
Inge og et par piger fra ungdomsskolen laver boller i Karry. De låner
skolekøkkenet. Ved næste dialogmøde købes en færdigret fra den lokale
slagter.
Finn lover, at borde og stole er stillet op, når vi kommer. Borddækning
foretages af Kirsten, Egon Mie og Lis. Mødetid kl. 17.00.
Der købes sædvanlig forplejning til mødet, øl, vand og Matador Mix. Der
lægges foldere vedr. Gislinge ruterne og Historiske rute på bordene. Der gives
en beskeden gave til politikerne.
Power Point præsentationer afleveres til Carl Peder senest 16/9.

3.

Midler fra Lokalområdepuljen
Status:
- lys ved bomme på stien v. Skolevej,
Spørgsmålet vedr. bomme ligger p.t. i teknisk forvaltning.
- gadekæret i Sandby
Der satses på, at Gadekæret i Sandby skal ordnes næste sommer. Martin har
et oplæg med en plan med til dialogmødet.
- byporte
Anne-Katrine stiller spørgsmål ved dialogmødet om status.

4.

Status på projekt Gislinge Ruterne
Vi har fået 10.000 kr. fra Teknik og Miljø til skiltning. Der skal udarbejdes
prisoverslag og tidsplan til ansøgning om 45.000 kr. fra Nordea Fonden til
foldere og redskaber. Martin vil lave et tilbud om udarbejdelse og opstilling af
motionsredskaber indenfor en ramme af 37.000 kr., levering i maj 2012.

5.

Arrangementer sidste halvår af 2011.
Inkl. Hobbydag
Niels Ribjerg leverer en træstub, som børnene kan sømme i. Martin leverer
søm og tager en hammer med.
Ellers afholdes dagen som planlagt.
Planlægning af juletræstænding tages med ved et senere møde.

6.

Gislinge Lauget som lokal sponsor
- Cirkus Kæphøj på Sportsugen
- Ungdomsklubbens tur til Bonbonland
Billeder fra disse begivenheder tages med til dialogmødet.
- Ny ansøgning vedr. hoppeborge i Hallen i efterårferien
Der bevilges 3.000 kr. til 2 dage i efterårsferien.

7.

Henvendelser fra Holbæk Kommune
- Politiker som praktikant i frivillig forening?
Vi tilbyder en politiker at deltage ved afholdelse af dialogmødet den20. sept.

8.

Evt.
Niels bestiller vekselpenge til Inge til afhentning i banken.

9.

Næste møde
Dato: 4. oktober 2011 kl. 19.00
Mødeindkalder Lis
Referent: Inge

