Referat af møde i Gislinge Lauget 6/1-2010.
Deltagere: Egon, Kirsten, Jens, Niels R., Anne-Katrine, Lis, Carl P. ,Knud.
Referent: Snild.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ingen kommentarer til referatet.
2. Gislinge Laugets økonomi 2009.
De budget-tildelte penge i 2009 fra Holbæk Kommune blev udnyttet fuldt ud. 3 naturbænke til
levering i 2010 er betalt. Eneste ikke refunderede udgift fra 2009 er årets juletræ og lidt ekstra
udgifter ifbm. Etablering af INFO-vindue i Dagli`Brugsen.
Det betyder at Lauget ved årets start har en formue på 14.139,35.
3. Evaluering af decemberaktiviteter.
a) Juletræsopstilling/ vedligehold / nedtagning:
Forløbet har været tilfredsstillende, og rigtig mange i byen har udtrykt begejstring over det
smukkeste juletræ i byens historie. Der er indkøbt lyskæder og kabler som bliver opbevaret i
Laugets depot-rum i Gislinge Hallen. Belært af årets 2 tekniske kiks med lyset kunne der med
fordel aftales en tilsynsførende med det opstillede træ næste gang,.
b) Juletræstænding d. 1.søndag i advent.
Stor tilslutning og flot parade ned ad Byvej. HUSK at købe flere fakler til næste optog. God tale v.
Peter Sørensen.
c) Medvirken v. kirkekoncert:
Laugets traktement i Sognegården efterfølgende den gode kirkekoncert blev fuldt booket. Godt
arrangement.
d) Julekort:
Der blev udsendt julekort til mange af Laugets kontakter og støtter gennem året. Liste over
modtagere er lavet.
Generelt er der til de tilbagevendende arrangementer nu lavet arbejdsdokumenter som beskriver de
mange praktiske gøremål som skal huskes. Dokumenterne er at finde på Gislinge Laugets
hjemmeside og hvis nogle kommer på flere gode råd rettes blot henvendelse til Anne-Katrine som
opdaterer dokumenterne.
4. Status på aktiviteter:
Ankers Mark:
Kommunen nåede lige at igangsætte etablering af petanque-baner inden vinteren satte ind,
yderafgrænsning er sat op. Gislinge Skole melder klar med borde-bænke sættene til foråret. Lauget
har fået doneret 2 egetræer af Audebo Plantage. Snild kontakter Knud og Jens når det bliver tid til
fældning og hjemtransport.
Infovindue i Brugsen:
Er færdigmonteret og har en rigtig god placering. Det blev besluttet at fremtidige møders dagsorden
hænges op med information om hvor referat af afholdte møder kan findes på hjemmesiden. Der
ophænges ikke noget referat af afholdte møder i Info-vinduet grundet størrelsen af referaterne.
Ungdomsklubben – noget nyt ?
Janni deltog ikke i mødet, så det blev blot anerkendt at ungdomsklubben havde brugt de af Lauget
tildelte penge på en alsidig og god måde.

Nyt domænenavn – hvad er status ?
Intet nyt fra Holbæk Kommune.
5. Indlæg om Gislinge Posten.
Carl P. viste et oplæg med de tanker han har bag projektet om at lave en elektronisk avis for
Gislinge. Oplægget var en fremvisning af Gislinge Posten, som var delt op i 3 kolonner med
nyheder i midten, links til institutioner og foreninger på den ene side og reklamepladser til lokale
handlende og håndværkere på den anden.
Det er tanken at avisen skal fungere som en selvstændig enhed, redigeres af frivillige og have sin
økonomi dækket ind via betalte reklamer.
Der blev en god debat om mulighederne som en sådan avis ville skabe og alle var enige om at den
store udfordring vil være at få nyheder ind og få avisen redigeret.
Snild vil fortælle om avisen til Gislinge Boldklub, Badminton- og Tennisklubben så der måske kan
skabes kontakt til Carl P. fra disse foreninger.
Carl P. vil arbejde videre med projektet og fortsætte med at sondere mulighederne for en sådan avis.
Hvis nogle er interesserede kan yderligere informationer fås hos Carl Peder via CPIN@CPIN.dk
6. Trafikgruppen:
Alle projekter og forslag er sat på hold indtil det nye byråd har prioriteret dem.
Dette indebærer også fortovsprojektet langs Byvej`s sydlige ende.
Sti planer skal ligeledes prioriteres og desværre ser den dårlige økonomi som Kommunen har ikke
gunstig ud med hensyn til at få noget igangsat i 2010. Vi kan kun håbe.
Alle punkter fra Gislinge i trafiksikkerhedsplanen er fortsat med.
7. Fastelavnsfest.
Der blev nedsat udvalg ( Lis, Anne-K., Egon, Kirsten, Inge og Janni vil blive adspurgt ) som holder
møde onsd. d. 13/1 kl. 19:00 hos Egon og Kirsten. Snild orienterer Støvlen om dette møde med håb
om deres deltagelse så et godt fællesarrangement omkring fastelavnsfest igen kan gennemføres.
Hallen er bestilt søndag den 14/2.
8. Nyt fra Holbæk Kommune.
Der var ingen væsentlige kommentarer til de punkter som Holbæk Kommune havde informeret om.
Det blev overvejet om resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen om dialogmøder skal indgå som et
punkt på Dialogmødet i foråret.
9. Eventuelt.
Flemming har meddelt at han holder en pause fra Gislinge Lauget.
10. Næste møde.
24/2-2010 i Hallens mødelokale.
Indkalder: Knud
Referent: Anne-Katrine

