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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7/4 2010.
Referatet blev godkendt.
2. Vedr. næste Dialogmøde
- Dato 2. september OK?
Datoen er godkendt.
-

Indlæg fra RUC studerende?
Vi hører fra de 3 RUC studerende efter eksamen, hvorvidt de vil deltage i næste
dialogmøde.

3. Aktioner vedr. budget
- Indkøb af havestole og –borde – status
Havestole og –borde er leveret og står i et lagerrum i forbindelse med Hallen.
-

Nyt vedr. henvendelse om tilskud/ tilbud, både fra boldklubben og byens
øvrige foreninger/klubber?
Punktet udsættes til næste møde, da Snild ikke har fået talt med boldklubben
endnu.

4. Ankers Mark
-

2 træer til legepladsen doneret fra Audebo Plantage - status
Træet er på plads. Der vil blive taget billeder ved åbningen således at der kan
sendes et takkekort med billede til giveren Audebo Plantage. Jens og Leif
Nygård inviteres til åbningen som tak for hjælpen og lån af rendegraver. Også
tak til vognmanden. Udgiften på 2300 kr. har været meget lille i forhold til de
priser, der tidligere har været på banen.
Vi er i tvivl om kommunen slår græsset på det øvrige stykke af marken inden
åbningen, eller om vi evt. selv må slå det. Vi spørger Lotte.

-

Opstilling af borde/ bænkesæt - status
Er på plads.

-

Petanque forening – status
Kommunen har færdiggjort banen.
Per Larsen kommer på åbningsdagen og demonstrerer spillet. Vi håber, at
nogen vil danne en forening og benytte banen fremover.

-

Indvielse 12. juni – planer samt assistance
Dagsorden for åbningsdagen fremgår af referat fra planlægningsmødet.
Da Kenneths lift udgør en sikkerhedsrisiko i forbindelse med at skabe
”blikfang” droppes denne ide. I stedet laver Inge, Kirsten og Anne-Katrine et
banner, efter bedste evne, men vi tror, det bliver flot!!!
Da spejderne vil lave 3 aktiviteter med børnene, foretager vi ikke yderligere
med henblik på underholdning af børnene m.v. denne gang, bortset fra tilbud
om ansigtsmaling.
Der er flere fra Lauget, der er forhindret i at komme den 12.juni, så Inge
forsøger at få et par frivillige derned.

-

Koncert med Holbæk Byorkester lørdag den 28. august
Lån af ca. 32 stole uden armlæn til udendørs brug – Jan Stilling?
Datoen er fastlagt til den 28. august. Datoen er sat af orkestret, så der var ikke
mange valgmuligheder.
Carl Peter kan måske skaffe 50 stole fra EUC-Vestsjælland, der står med et
overskud, som de gerne vil af med.
Snild forsøger at låne nogle krydsfinerplader til gulv i teltet.

-

Loppemarked- plantebytte-børnedyrskue i august
Ad hoc: Kirsten, Egon, Janni, Lis og Anne-Katrine
Planlægningsmøde 30. juni 2010 kl. 19.00 hos Lis
Mødet er aftalt, som det fremgår. Intet nyt p.t.

- ”Kulturdag”
Mad med inspiration fra Gislinges andre kulturer.
Ad hoc: Anne-Katrine og Janni
Punktet udsættes.
Niels Ribjerg formulerer teksten til et lamineret skilt med ordensregler. Vi vil
gerne have det op inden indvielsen.
5.

Nyt vedr. naturbænke
Snild vil tage initiativ til et møde med repræsentanter fra Teknisk
forvaltning og Søren Christensen med henblik på en aftale om, hvor bænkene må
stilles. Snild melder tilbage ved næste møde.

6.

Nyt fra Ungdomsklubben
Ingen bemærkninger.

7.

Nyt fra Trafikgruppen
- Hastighed på Skolevej
- ”Fiskeøje”(vidvinkelspejl) ved p-plads ved børnehaven
- Belysning i Gislinge
Vi kan se, at de er gået i gang med fortovet nu.
Gruppen mødes efter sommerferien og følger op på de øvrige punkter.

(efter mødet har Knud sendt en fint orientering ud til alle vedr. status på
trafikgruppens opgaver).
8.

Nyt fra spejderne
De afholder løb 7. juni 2010 med ungdomsklub på poster
Spejderne er ikke repræsenteret i dag, hvilket heller ikke har været påkrævet.
Lauget er glade for samarbejdet med spejderne.

9.

Nyt vedr. Skolens initiativ vedr. genbrugsbutik
Lauget har ikke hørt noget vedr. projektet. Måske har skolen ikke fået penge til
det?

10. Nyt domænenavn – plan
Ved søgning på Gislingelauget på Goggle, kommer hjemmesiden frem. AnneKatrine og Niels Ribjerg undersøger dette og afgør, om der skal gøres mere i
den sag.
Vi etablerer ikke yderligere, da det ser ud til, at der kan googles på søgeordet
Gislingelauget og der kommer flere oplysninger frem end tidligere. Det anbefales,
at alle forsøger at google noget mere, da der så vil komme flere og flere
oplysninger frem. Anne-Katrine lægger fortsat søgeord ind.
Niels Ribjerg har erfaret, at der er en gislingeborger, der lægger information ind
på et elektronisk Gislinge-tidende. Carl Peter kontakter vedkommen og hører, om
de evt. kan etablere et samarbejde om en udbygning.
11. Nyt vedr. Bog-ring
Forslag om anbefale-og-udlåne-yndlingsbøger med link på vores hjemmeside.
Ad hoc: Anne-Katrine, Janni og Lis
Anne-Katrine vil lave en hjemmeside og sender besked, når det er sket.
12. Evt.
Ziska har spurgt om nogen fra Gislingelauget vil passe blomsterkummerne ved
børnehaven. I modsat fald vil de blive fjernet.
Kirsten og Inge vil evt. gerne plante kummerne til med noget, der er let at holde,
men vil i så fald gerne have kummerne ind på Ankers Mark langs hegnet til
børnehaven. Vi spørger Ziska, om det er muligt.
Efter fællesmødet i Vipperød (Hvor vi ikke var repræsenteret) skal byrådet tage
stilling til, om der skal oprettes en fælles økonomisk pulje på 400.000 kr., som alle
lokalråd kan søge midler fra. Punktet sættes på næste dialogmøde.
Lis refererer fra et fællesmøde med 3 RUC studerende, der skriver et
eksamensprojekt vedr. lokalområdernes vilkår i Danmark, herunder de særlige
forhold, der gør sig gældende i Holbæk kommune.
13. Næste møde
Dato – Fastsat til onsdag, den 4. august kl. 19 i Hallen
Mødeindkalder – Anne-Katrine
Referent - Inge

