Møde referat
Gislinge Lauget onsdag den 24. februar 2010
Mødeindkalder.: Knud
Referent.: Anne-Katrine Ipsen

Deltagere: Kirsten og Egon, Inge, Niels Snild, Niels Ribjerg, Jens,
Lis, Janni, Lene Læsøe Jensen, Knud, Anne-Katrine
Afbud fra: Carl Peder

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, afholdt torsdag den 6. januar 2010
Referatet blev godkendt.
2. Fastelavnsfest
Fastelavnsfesten gik rigtig godt. Ca. 130 børn og derudover ca. lige så mange voksne.
Samarbejdet med Støvlen fungerede rigtig godt og de gjorde en stor indsats. Husk
Støvlen/ Boldklubben på julekortslisten i år (Anne-Katrine).
Ros for:
Flere siddepladser
Forbedres næste år:
Flere småpenge
Bedre pressedækning inden (glippede trods kontakt m. Venstrebladet)
1 tønde mere til 0-5 år’s gruppen
1 tønde til de voksne
Udklædningskonkurrence for voksne planlægges, inkl. på plakat (Huskelisten v.
Anne-Katrine)
Nye sole m m indkøbes (Inge)
Ingen ’kattegrus’ ved indgang (pga glatføre)
Husk disse sponsorer: Anders (murer), Jans VVS, Villy og Tove, Brødrene
Jørgensen (Anne-Katrine)
3. Gislinge Laugets økonomi 2010
Fastelavnsfesten gav et overskud på kr. 4.276,08.
Snild melder, at vi har 18.325 kr. som selvtjent formue – inden årets tilskud på ca.
17.000 kr fra Kommunen.
Det blev drøftet, hvordan vi nu skal sende nogle kr. tilbage til Gislinge lokalsamfund,
da det er dem, vi arbejder for. Det blev 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.
Inge har sendt et forslag om at bruge midler (fra det kommunale tilskud) til at købe
stabelbare havestole og haveborde til udendørsarrangementer – både på Ankers Mark,

til Sct. Hans og andre arrangementer – De kunne evt. købes i samarbejde med skolen
og boldklubben, primært for Laugets penge men med brugsret for alle parter. Det blev
besluttet at starte med at undersøge, hvor stole og borde i givet fald vil kunne
opbevares, Anne-Katrine kontakter Finn.
4. Status på div. aktiviteter
Det videre forløb på Ankers mark.
Fra mødet den 6. januar 2010 haves følgende:
Kantbræt for petanquebanerne er etableret
2 træer til legepladsen doneret fra Audebo Plantage (Snild kontakter)
Finn rapporter vedr borde/ bænkesæt:
Status vedr. Bord-bænksættene er, at 6. klasse er i fuld gang med produktionen.
De tre sæt er færdige inden påske. ( ca. d. 19 marts 2010 ).
Vi har ændret noget på udformningen af sættene, idet vi har valgt at bygge dem op
på et aluskellet, således at de er bedre hærværkssikret og ikke er helt så nemme at
flytte rundt med. Lauget skulle således få leveret et langt bedre produkt end et
sædvanligt bordbænksæt i træ.

Pentanqueklub
Anne-Katrine melder, at vi bør se på, hvordan en klub startes op og hvordan vi evt.
kan hjælpe med til at denne kommer i gang. Det blev aftalt, at Anne-Katrine inden
næste møde hører både DGI og Tuses Petanque formand, så der kan vælges
strategi. Flemming har tidligere været i kontakt med DGI og høres vedr. dette.
Ungdomsklubben – noget nyt?
10 unge har sagt ja til ifm Dialogmødet at deltage i gåtur og fællesspisning med
politikerne samt 1. del af mødet, som handler om Ungdomsområdet. Efterfølgende
Bowling for de 10, sponsoreret af Gislinge Lauget og Ungdomsklubben.
Budgetprojektet fuldendt og de unge vil meget gerne fremlægge det for Lauget,
formodentlig på næste møde. De bruger Powerpoint og vi skal derfor sørge for at
have PC, projektor og lærred til rådighed. Løsningsmuligheder:
1. Afholde mødet på skolen og låne udstyr dér (er det muligt Finn?)
2. Carl Peder har tidligere medbragt sådant udstyr
3. Anne-Katrine kan låne fra sit arbejde
Der kommer pt ikke helt så mange i Ungdomsklubben som tidligere, især er
drengene lidt svære at tiltrække – Klubben har måske ikke nok at byde på. Tiltag
fra Klubbens side:
Ungdomsklubbens højeste ønske er fortsat et ekstra lokale til div. kreative
aktiviteter, f eks syning, musik. Ser Finn nogle muligheder? Ville være
meget velkomment!
Der arrangeres sidst på skoleåret en fest for 6. klasserne i samarbejde
med Forældrerådet for at gøre opmærksom på Klubben.
Der er arrangeret en herretur for drengene med meget populære Jonas
fra Svinninge Klubben.

Drengene efterlyser en sømblok til at prøve kræfter af på. Kan nogen
hjælpe med sådan én?
Kommunikation mellem Ungdomsklubben og Skolen har ikke fungeret optimalt,
primært mht at formidle kontakt til medlemmer af forældrerådene. Kan Finn
hjælpe? Bl a med beslutning vedr Klubbens forespørgsel om en postkasse på
skolen.
Nye aktiviteter
Anne-Katrine foreslår, 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.
Tages op på næste møde sammen med planlægning af Ankers Mark indvielsen.
5. Dialogmøde mandag den 22. marts 2010 kl. 19.00 på skolen
Gåtur i Gislinge for Dialogudvalgets medlemmer, Gislinge Lauget og unge fra
Klubben, afgang fra parkeringspladsen ved Hallen kl. 17.00 (vær dér kl. 18:45).
Lotte Højgaard bedes informere politikerne om, at mødested er
parkeringsplads ved Hallen, Skolevej 4 – ellers vises GPS’er ofte ad ’stien’ v.
Kirkevej. Lotte må også meget gerne på forhånd informere politikerne om, at
de deltagende unge er med i DUSK indenfor Ungdomsområder.
Fremvises: Boldbaner (fokus på begrænset plads), nye boligområder
Tranekær/Idrætsvej, indsnævring på Tranekær, fortov (eller mangel på samme
;O), Forsamlingshus, Station,Ankers Mark, Ungdomsklubben.
Knud tegner ruten op på et kort – husk 10 minutter inde i Klubben.
Deltagere fra Lauget: Knud, Janni, Niels R, Anne-Katrine
Klargøring på skolen: Kirsten og Egon, Carl Peder, Inge og Lis
Vi mødes på Skolen kl. 16:45, inkl de unge.
Finn bedes sørge for, at der er låst op til stole og borde kl. 16:45 samt at PC er
klar til brug (og låst op m. Password) kl. 18:45.
Fællesspisning kl. 18.00 i skolens mødelokale.
Inge er ansvarlig for mad etc.
Inge foreslog, at vi giver hver politiker (samt Lotte) en kurv med Lammefjords
grøntsager. Inge skaffer via Søren Wiuff.
Dialogudvalgets medlemmer er:
Formand Emrah Tuncer
Søren Christensen
Rasmus Brandstrup Larsen

Inge Langseth
Jan Sohn
Jørgen Jensen.
Selve Dialogmødet:
Dagsorden for mødet er vist på sidste side. Anne-Katrine trykker 35 stk.
plakater senest 14 dage før mødet.
Anne-Katrine mailer dagsorden til Holbæk Kommune (Karen)
Knud snakker med Jacob Erhard Pedersen fra Venstrebladet. Anne-Katrine
mailer info om Dialogmødet.
Ordstyrer ved Dialogmødet: Snild (melder tilbage snarest vedr. sin deltagelse)
1. indlæg: Præsentation af Gislinge Lauget:
Anne-Katrine fortæller lidt om, hvordan vi arbejder og alle præsenterer sig
kort.
2. indlæg:
Byrådets indlæg
3. indlæg:
Unge i Holbæk Kommune ved Torsten Sylvest.
I dette indlæg ønsker vi at få at vide, hvad resultaterne af undersøgelsen får
af konkret betydning for Gislinges unge. Hvilke indsatsområder prioriteres?
I alt 30 minutter m. 15 minutters indlæg, max. 15 minutters debat samt kort
afrunding ved Torsten.
Janni/ Anne-Katrine forhåndsinformerer Torsten Sylvest.
4. indlæg:
Den gode historie – Ungdomsområdet i Gislinge
Anne-Katrine fortæller om samarbejdet mellem Gislinge Lauget og de unge.
Gislinges unge giver generelt ikke de store problemer, men de er en vigtig del
af lokalsamfundet og skal høres og inddrages og have demokratisk indsigt.
Aktiviteter:
Stilekonkurrence
Fest/ fatboy
GL støtte til Unge & Budget projekt, inkl fremlæggelse
Hjælp ved arrangementer (lodsedler plus slæbe borde/stole ved
Fastelavnsfest)
Deltagelse møder/ Dialogmøder
Deltagelse i Ungt Forum
Janni sender billeder til Anne-Katrine.
5. indlæg:
Initiativer i lokalområdet
Her fortælles om:

Ankers Mark og div. arrangementer: Anne-Katrine (10 minutter)
Opsætning af naturbænke: Snild
Fortov og Tranekær bump: Knud (5 minutter)
Diskussion vedr nye initiativer: Snild
6. indlæg:
Skolens indlæg
OK med jer, Finn/ Ziska?
7. indlæg:
Indlæg fra Boldklubben ved formand Lene Samuelsen
8. indlæg:
Borgervejleder i Holbæk Kommune ved Lars Dinesen
Anne-Katrine kontakter Lars Dinesen for aftale.
6. Næste møde.
Onsdag den 7/4 kl. 19 i Hallen – evt på Skolen aht Ungdomsklubbens
projektfremlæggelse.
Mødeleder/ indkalder: Lis
Referant: Inge

7. Eventuelt.
Intet under eventuelt.

