Møde
referat
Mødeindkaldelse
Der indkaldes til møde i Gislingelauget
Møde
i Gislinge
Lauget
Onsdag,
den 7. april
2010 kl. 19.00
Onsdag den 7. april 2010 kl. 19.00
i Gislinge Hallen.
Mødet afholdes på Gislinge skole.
Mødeindkalder: Lis Toftdal
Referent: Inge Jensen

oo

Tilstede:

Anne-Katrine, Lis, Niels Ribjerg, Knud, Kirsten, Egon, Lene Læsøe, Janni,
Jens Larsen, Snild, Ida og Marie (Spejder) og Inge

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24/2 2010.
Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgning på Dialogmødet
Lotte Højgaard bemærkede, at både Tuse og Gislinge er velfungerende og stor ros til
os.
Rigtigt godt med deltagelse af ungdomsklubben.
Godt med udveksling af navne og e-mail-adr. ved konkrete løfter/forpligtelser.
Næste gang lægges dagsordener på bordene.
Lidt skuffende pressedækning, Knud skriver pænt brev til Venstrebladets journalist.
Forslag fra salen v. Snild:
¤ Hastighed på Skolevej (Trafikgruppen)
¤ ”Fiskeøje”(vidvinkelspejl) ved p-plads ved børnehaven (Trafikgruppen)
3. Aktioner fra sidste møde vedr. budget
-

Det blev på sidste møde besluttet, at Snild hører Boldklubben, om der f eks ved
Sportsfesten er en oplevelse, de godt kunne tænke sig at give byens borgere, men ikke
rigtig har råd til, f eks med henblik på at tiltrække de unge til denne Gislinge
begivenhed. Gislinge Lauget vil så være med til at dele udgiften.
Status: Endnu ingen tilbagemelding fra boldklubben

-

Inge sendte til sidste møde et forslag om at bruge midler (fra det kommunale tilskud) til
at købe stabelbare havestole og haveborde til udendørsarrangementer. Det blev
besluttet at starte med at undersøge, hvor stole og borde i givet fald vil kunne
opbevares.
Status: Tilsagn fra Finn om opbevaring i lagerrum for enden af hallen. Priser indhentet
fra Jysk, Nykøbing Sj. Indkøb af 36 grønne stole og 6 grønne borde kr. 3629,52
vedtaget. Inge ordner aftale om levering, adviserer Finn og finder muskler. Der
indkøbes tusch til mærkning af stole/borde

4. Ankers Mark
-

2 træer til legepladsen doneret fra Audebo Plantage – plan
Snild og Jens fælder, afkorter, henter og placerer de mærkede træer, når Ankers Mark
er klar. Aftaler selv. Ønske: afskåret træ til spejder-bål.

-

Opstilling af borde/ bænkesæt – plan
Opstilling, når klarmelding fra Finn
Petanque forening
Det blev på sidste møde aftalt, at Anne-Katrine inden næste møde hører både DGI og
Tuses Petanque formand, så der kan vælges strategi.
Status: Per Larsen, træner i Hørve, foreslår ”Demodag” med hjælp fra DGI.
Evt. med fransk tema, samme dag som
indvielse af Ankers mark d. 12. juni 2010 kl. 14.00
Tidsfrist til Holbæk Kommune. Tilsagn fra spejdere om 3 aktiviteter
Bål tilladt, evt. købe støbejerns-”bålfad”
Ad hoc: Anne-Katrine, Lis, Lene og Inge
Planlægningsmøde hos Lis tirsdag 11. maj 2010 kl. 19

-

Sommerens arrangementer på Ankers Mark
Guidede gåture i Gislinge
Anne-Katrine foreslog på sidste møde, at vi til foråret laver et arrangement på Ankers
Mark med guidede gåture rundt i Gislinge, hvor man (måske primært tilflyttere) hører
om, hvad der var på forskellige steder i byen. Suppleres med telt med servering.
Status: Afventer, evt. kontakte Kåre Grodal, Gislinge
Loppemarked- plantebytte-børnedyrskue i august
Ad hoc: Kirsten, Egon, Janni, Lis og Anne-Katrine
Planlægningsmøde 30. juni 2010 kl. 19.00 hos Lis
Tilbud fra Holbæk Byorkester om torsdagskoncert
Udendørs koncert i september. Dato bestemmes af orkester
Ad hoc: Anne-Katrine og Janni.
Mail til Ida, Spejder om ”muskel-hjælp” jonasson1@mail.dk
Skal vi etablere mere formelt samarbejde med spejderne?
Spejdere er meget villige til samarbejde.
De afholder arrangement 24. – 26. september 2010 med overnatning på Vinperlens
mark og aktiviteter på Ankers Mark. Bål tilladt.
De afholder løb 7. juni 2010 med ungdomsklub på poster
Interesseret i at hjælpe? Kontakt Ida, Spejder: jonasson1@mail.dk
Spejderne ønsker at bygge hytte med udenomplads til aktiviteter.
Kendskab til ledig, muligt og billigt jordstykke ???
Henvendelse til Ida, Spejder jonasson1@mail.dk
”Kulturdag”
Mad med inspiration fra Gislinges andre kulturer.
Ad hoc: Anne-Katrine og Janni

5.

Naturbænke - plan for det videre forløb
På Dialogmødet fik Snild tilsagn fra Søren Christensen, Teknik & Miljø om deltagelse
og godkendelse ved placering af bænkene. Snild sørger for videre forløb.

6.

Nyt fra Ungdomsklubben
P.t. ikke så mange medlemmer. Kan udløse 1 lukkedag om ugen, så kun åben 2
aftener i stedet for 3 ( søn-man-tirsdag nu). Evt. lukning i sommerferien.
Afholdt fest for 6. klasse en succes med 13 deltagere og repræsentanter fra
forældrerådet og flere små konkurrencer i løbet af aftenen.
Janni stod for workshop vedr. ungdomscafe i Holbæk. Mange gode forslag.
Et ungdomsråd søges etableret i Holbæk Kommune, der opfordres til at samarbejde
med lokalfora

7.

Nyt fra Trafikgruppen
Der indkaldes snarest til møde af Knud.

8.

Skolens initiativ vedr. genbrugsbutik
Hvis dette bliver til noget, er Skolen velkomne til at præsentere konkret forslag på et
Laugsmøde. Hvis der er interessere blandt Laugs-medlemmer i at støtte op, vil man
så kunne melde sig.

9.

Nyt domænenavn – plan
Ved søgning på Gislingelauget på Goggle, kommer hjemmeside frem. Anne-Katrine
og Niels Ribjerg undersøger dette og afgør, om der skal gøres mere i den sag.

10. Evt.
Oprettelse af bog-ring i Laugs regi
Forslag om anbefale-og-udlåne-yndlingsbøger med link på vores hjemmeside.
Ad hoc: Anne-Katrine, Janni og Lis
Forslag om mål-aktie hos 1. holdet i Boldklubben.
Afventer henvendelse om tilskud/ tilbud, både fra boldklubben og byens øvrige
foreninger/klubber. Alle er velkomne.

Næste møde: Onsdag den 26. maj kl. 19 i mødelokalet i Hallen
- Mødeindkalder: Anne-Katrine
- Referent til næste møde: Lis

