Referat 28/1 2009

Mødeindkalder: Flemming Gjøg
Referent: Inge Jensen

Til stede: Flemming Gjøg, Knud Kristensen, Jens Larsen, Niels Ribjerg, Kirsten & Egon Hansen,
Janni Jensen, Anne-Katrine Ibsen, Lars Andersen (skolebestyrelsen) og Inge Jensen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 19. november 2008.
Referatet godkendt
2. Nyt fra ad. Hoc udvalgene
Trafikgruppen
Fortov på Byvej påbegyndes 30/3 2009. Endnu ikke klarlagt, om dette projekt
henlægges tillige med kommunens øvrige anlægsarbejder !!! Vi ved endnu ikke, om
vores indlæg til trafikplanen 2009 er blevet hørt.
Ung i Gislinge.
Ungdomsklubbens juleafslutning med gaver, æbleskiver og julemand en stor succes.
Fremover er der tirsdagsaktiviteter med de unges egne ønsker/emner. Skift i klientel
medvirker forbud mod knallertkørsel på skolens område og kontrol af hallen hver 30.
minut. Anne-Katrine, Inge og Janni aftaler møde med Thorsten Sylvest i februar
måned. Janni udpeger frivillige unge hjælpere til fastelavnsarrangement i hallen 22/2
Ankers mark (inkl. planlægning af kommende aktiviteter).
Godkendelse fra Fredningsnævnet 15/12 2008. Anne-Katrine kontakter Jan Erik
Larsen, Teknik & Miljø for evt. indsigelser inden for den 4-ugers frist. Afventer
foråret for igangsætning.
Infokanal via Gislinge Antenneforening
Flemming kontaktet af næstformand Torben Pedersen med tilbud om password til
udsendelse af dagsordner, referater og meddelelser om Laugets arrangementer.
Anne-Katrine og Niels Ribjerg kontakter Jesper Eckeroth, antenneforeningen.
3. Fastelavn (arbejdsprogram fra 2008 vedlagt)
Arbejdsprogram gennemgået og rettet relevante steder
22/2 2009 kl. 10,30 møder: Kirsten & Egon, Anne-Katrine, Jens, Flemming, Janni,
udvalgte unge, Knud og Inge i hallen. Se vedhæftede program.
Flemming sender opdateret program til Henrik Sørensen og Thomas, Støvlen og
aftaler formøde hos Anne-Katrine m.h.p. planlægning

4. Initial planlægning af næste dialogmøde den 18. marts 2009 (dagsorden pr. 4/3).
Anne-Katrine udarbejder forslag til dagsorden til rundsendelse og godkendelse på
næste møde 3/3.
Knud kontakter Kåre Grodahl om vindmøllegruppen er interesserede i 15 min. indlæg.
Vedr præsentation omkring fremtiden for Sandby og Ny Hagested stationer så skal vi
sørge for at holde Holbæk Kommune orienteret. Mads Kvist Schmidt (fra planafd. som
er tovholder på det og har holdt møder med referencegruppen) vil gerne tilbyde at
deltage i mødet evt. med deltagelse fra Movia og Regionstogene.
5. Udestående fra forrige møde:
Info vindue i Brugsen (Flemming)
Flemming følger op
Juletræet.
Nyt hul udenfor legeplads graves i forb. med anlæg af Ankers Mark. 4 lange lyskæder
indkøbt
Kirkens Jule koncert.
Succes
Oprettelse af Gislinges Hæderspris (Snild)
Fru Bonde er indstillet grundet indsats med affaldsindsamling i Gislinge
Afstemning på næste møde 3/3 2009
Nyt domæne på Internettet (Anne-Katrine)
Nyansat web-master på kommunen har ikke meldt tilbage ang. tilladelse
6. Info om bæredygtig udvikling fra Kommunen.
Ingen interesseret i at gå ind i dette
7. Info om Vindmølleplan – bl.a. lokale protester
Knud har fået kommunalt materiale om vindmøller med hjem. Det andet tilsendte sæt
er afleveret til Jesper Andersen, Strandlyst ultimo december 2008.
8. Status på VBL- sagen.
Ny kommunal kontaktperson, Mads Kvist Schmidt, skal inddrages i dialogen mellem
Flemming og Nikolai Nikolaisen, Regionen
9. Næste møde.
Tirsdag 3. marts 2009 kl. 19.00 i hallens mødelokale
Mødeindkalder/ordstyrer: Knud Kristensen
Referent: Anne-Katrine Ipsen
10. Evt.
Intet under eventuelt.

