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Deltagere:
Lis Toftdal, Inge Jensen , Niels ’Snild’ Hansen, Niels Ribjerg, Kirsten og Egon Hansen,
Lene Læssø Jensen, Carl Peder Markussen, Martin Læssøe, Malena Rubin, Mie og Jens
Andersen, Anne-Katrine Ipsen
Afbud fra Knud W. Kristensen

Dagsorden:
1.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 4/8 2010.
Referatet godkendt.
Evaluering af Dialogmødet den 2/9 2010.
Arrangementet generelt:
- Det gik ikke så godt med IT teknikken – næste gang må vi afprøve tidligere og
sikre, at alt fungerer og at alle indlæg kan køres.
- Vi må også sikre, at borde og stole er opstillet på forhånd.
- Der var lidt problemer omkring Laugets brug af køkkenet – vi vil gerne oplyses om
regler for brug på forhånd.
Effekt af husstandsomdeling af folder inden Dialogmødet:
Har vi fået ros for i byen samt et antal ekstra mødedeltagere. Husk Sandby næste
gang (ca. 60 husstande).
Gruppearbejde ved Dialogmødet:
Fungerede fint, sjovt med borddiskussioner. Rigtig mange gode forslag.
Idélisten:
Alle forslag med kort diskuteret – opsummeret i selve listen. Denne liste skal fremover
kort gennemgås på vore møder.
Aktioner fra gennemgangen på mødet:
- Vedr. markering af Forsamlingshusets 100 års fødselsdag: Snild kontakter Niels
Ravn for at høre, om der er konkrete planer, som Lauget kan hjælpe til med.
- Udsigtspunkt på højen bag milestenen ved Landevejen etableres med bænk: Carl
Peder går videre med dette, Anne-Katrine vil gerne hjælpe. Lauget vil i givet fald
gerne finansiere en bænk.

-

-

3.

Der etableres ny natursti eller de eksisterende gøres lettere tilgængelige/ mere
kendte: Lauget går videre med dette. Starter med selv at arrangere små ture,
guidet af Kirsten og Egon samt evt. andre stedkendte. Aftalte ture annonceres af
Anne-Katrine.
Trafikemner: Trafikgruppen anmodes om at vurdere og evt. videreføre idéerne.
Nyt idrætsanlæg i Gislinge: Ikke realistisk økonomisk set i lang tid fremover.
Lauget henstiller til, at Gislinge og Kundby Boldklub finder en løsning sammen, så
Gislinge kan benytte Kundbys baner og gerne klubhus. Vil Snild videreformidle?

Ankers Mark
Evaluering af Familiedag den 7/8 2010:
Fin dag – gentages næste år. Så skal ’lokkemad’ skaffe flere købere.
Evaluering af koncerten med Holbæk Byorkester den 28/8 2010:
God dag – vi laver gerne tilsvarende igen. Anne-Katrine undersøger, hvad det koster.
Planlægning af juletræstænding samt kirkearrangement:
Juletræstænding afholdes 1. søndag i Advent, dvs 28/11.
Kan Jens atter skaffe juletræ? Kan Kenneth hjælpe med lift og lyspåsætning 27/11?
Der indkøbes 4 stk lange kæder med parallelforbundne lys (Anne-Katrine).
Luciaoptog bliver nok søndag den 12/12.
Fælles planlægningsmøde hos Kirsten, Hagestedvej 20, onsdag den 3/11 kl. 19.
Deltagere: Kirsten, Lis, Anne-Katrine, Inge, Mie.
Andre arrangementer i år:
Odsherred spejderne benyttede i weekenden 24.-26. september Ankers Mark, Inge og
Anne-Katrine hjalp til.
Først arrangementer igen næste år. F eks ”Kulturdag”, Mad m.m. med inspiration fra
Gislinges andre kulturer.

4.

Frivilliglisten
Der kom én person på listen ved Dialogmødet. Vi prøver igen til Fastelavn.
Uddelegering af frivilliglisten afventer foreløbig.

5.

Nyt fra Ungdomsklubben
Sisse fra Klubben er sat på lavets mailliste og får dermed referater. Sisse er meegt
velkommen til at henvende sig til os med idéer, ønsker etc.

6.

Nyt fra Trafikgruppen
To nye mødedeltagere, Martin Læssøe og Malena Rubin, er specielt interesserede i
trafikemner. Trafikgruppen bedes sætte dem på deres mailliste (mailadresser
nederst i referatet samt på hjemmesiden).
Knud holder pause fra Lauget frem til årsskiftet. Hen over vinteren vil han samle op
på Trafiksikkerhedsplanen samt Stiplanen og lave et samlet notat om, hvor vi er
henne i Gislinge på de to områder. Notatet drøftes det i Trafikgruppen og efterfølende
i Lauget.
Andre trafik punkter
- gadelys – vi må følge med i hvad der sker på området via Venstrebladet.
- spejle ved P-plads ved kirken - så venter Teknisk fovaltning på et udspil fra os de er negative overfor at sætte spejle op.
- Skolevej - så afventer vi - Trafikgruppen - hvad forvaltningens trafikmåling gav af
resultat - og når dette er meldt regner jeg med at Trafikgruppen skulle drøfte
hvad vi foreslår videre.

Steler på Byvej - så kommer de vel op i den kommende uge - det er vel det
kommunens seneste meldíng betyder?
Der er et antal trafikpunkter på listen med idéer fra Dialogmødet. Trafikgruppen må
meget gerne behandle disse. Derudover er der kommet et forslag om genetablering af
fortov/rabat på Sandbyvej på strækningen ud til den ny stikvej til Morelhaven.
-

7.

Skolens initiativ vedr. genbrugsbutik
Iht indlæg fra Finn Martensen på Dialogmødet. Punktet udgår, men fra foråret vil vi
aktiv tænke i benyttelse af skurvognen.

8.

Nyt vedr. bog-ring
Forslaget om at anbefale og udlåne-yndlingsbøger - med link på vores hjemmeside –
afventer fortsat vinterens komme. Ad-hoc: Anne-Katrine og Lis.

9.

Eventuelt
Høringsmateriale fra Holbæk Kommune:
Anne-Katrine har fra Holbæk Kommune pr. post modtaget høringsmateriale vedr.
Parkeringsplan for Holbæk samt Kollektiv trafik. Materialet blev vist ved mødet. Lotte
Højgaard bedes sørge for, at al post til videreformidling sendes elektronisk.
Invitation til lokalforum kursus:
Lis Toftdal har modtaget invitation til kursus ’Fra projekt til ansøgning’ den 25/10 kl.
18-21:30. Hvis nogen er interesseret i at deltage, kan man henvende sig til Lis.
Forespørgsel fra Boldklubben:
Boldklubben vil gerne købe 11 stole. Gislinge Lauget har ikke 11 overskydende
stole, da alle er placeret.

10. Næste Møde
* Dato: Tirsdag den 18/1 2011 kl 19 i mødelokalet i Hallen
* Mødeindkalder: Anne-Katrine
* Referent: Niels Ribjerg
Emne er bl a planlægning af Fastelavn søndag den 6. marts. Har Inge booket Hallen?

Kontaktinformation, nye mødedeltagere:
Martin Læssøe, Sandby, email JMLJ@privat.dk
Malena Rubin Hattesen (og Peter Hattesen), Kirkevej 7, Gislinge,
tlf 40 98 70 28 / 59 43 70 28 – email peter-malena@anarki.dk
Mie og Jens Andersen, Idrætsvej 78, Gislinge, tlf 59 18 21 26/ 21 64 80 26
Email jfa@post10.tele.dk

