Møde i Gislinge Lauget
Onsdag den 7. okt. 2009 kl. 19,00
Mødeindkalder.: Flemming Gjøg
Referent.: Anne-Katrine

Referat
Mødedeltagere: Flemming. Knud, Kirsten, Egon, Jens, Inge, Niels Ribjerg, Janni,
Anne-Katrine
Afbud fra: Niels Snild
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, afholdt den 26. aug. 2009.
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af Dialogmødet den 24. sept. 2009.
Mødet gik rigtig godt, ca. 40 deltagere. Snild var en rigtig god ordstyrer, Otto Ohrt
var rigtig underholdende og politikerne, i hvert fald Peter Sørensen, tog hans
budskaber til sig. Det kan anbefales med et sådant indlæg som indledning til
Dialogmøde igen.
Vi skal være bedre til at inddrage unge, der deltager i fællesspisning med
politikerne, i diskusioner og snak omkring bordet. Anne-Katrine skriver dette ind i
Dialogmøde planlægningsdokumentet.
Pga Anne-Katrines ret sene afbud opstod der en del udfordringer op til mødet, alt
blev dog løst på bedste vis. Det blev aftalt, at vi fremover skal dokumentere
ansvarsfordelingen for alle delopgaver bedre samt anføre, hvem der er substitut i
tilfælde af frafald.
3. Status på div. aktiviteter.
o Det videre forløb Ankers Mark herunder den 18. Okt. 2009
Informationsdag søndag den 18. oktober:
Deltagere møder dernede søndag kl. 10.
Musik: Janni har forgæves haft kontakt til 5 forskellige muligheder for livemusik
og har ikke hørt fra Lone, så nu er løsningen en CD afspiller.
Stole og borde: Inge kontakter Jan for lån af stole/borde
Vedr. etablering på Ankers Mark oplyser Snild flg.:
- Der er bestilt borde/bænkesæt fra Gislinge Skole, 5 stk. Finn Martensen giver
tilbagemelding om de kan klare hele opgaven og tidshorisont for levering.

- Der er kommet de 2 læs træflis. Udlægning bliver søndag d. 11/10 formiddag
kl. 10:00. Alle ledige bedes møde med trillebør på Marken. Flemming har lidt
øl/vand tilbage fra stensamling ;-)
- Snild har ikke haft held til at finde klatrestammer. Flemming kontakter
skoventreprenøren på Tuse Næs og hvis dette ikke giver resultat Thorgaard fra
Audebo Plantage (tlf nr fra Anne-Katrine)
- Rør til juletræ er aftalt med Kenneth. Snild afhenter og står for nedgravning.
Placering er aftalt med Jens.
- Ifølge Gert fra Holbæk Kommune vil de muligvis kunne se på anlæg af
petanque-baner i uge 43.
o Infovindue i Brugsen
Knud uddelte tegning af flot system til ophængning i Brugsen – også udleveret
til Jimmi.
På tværgående liste skal stå ’Gislinge Lauget’ med 6 cm høje bogstaver – det
overvejes, hvordan dette bedst gøres.
o Ungdomsklubben, herunder bevilling på 2500 kr
Det blev vedtaget at støtte Ungdomsklubbens projekt med 2500 kr. Forbruget
skal fra Ungdomsklubbens side dokumenteres, så udgifterne kan dækkes af
kommunen.
Janni orienterede om nyt fra Klubben:
Der er i Klubben gang i et forløb, som skal gøre de unge mere bevidste om at
hjælpe andre. Dette kan f eks udmønte sig i, at Klubben gerne vil rejse penge til
godgørende formål ved Laugs arrangementer.
Gislinges ungdomsklub fremhæves i Holbæk Kommune som godt fungerende
og for sit samarbejde med lokalforum.
Janni deltog som repræsentant for Ungeområdet i workshop hos politiet ifm
Dialogmøde i Holbæk.
Ungdomsklubben har pt tiltag i gang for at få bedre samarbejde med SSP, bl a
få SSP med, når der ikke er ballade, så de unge lærer dem at kende.
Efter sommerferien var der meget ringe fremmøde i Klubben. Der blev derfor
holdt åbent hus i et spisefrikvarter med gratis slushice. Rigtig mange mødte op
og mange er fortsat med at møde op i klubben.
o Infokanalen, er der købt 5 sider?
Snild oplyser, at der er betalt for 5 sider.
o Nyt domænenavn, er det ok?
Sagen er ikke kommet videre, idet vi afventer svar fra Christian Schønning,
Holbæk Kommune. Anne-Katrine rykker via Lotte Højgård. Der er link til
Gislinge Laugets side fra Gislinge Skoles forside.

4. Fastelavnsfest, noget nyt fra Snild?
Snild oplyser, at han har forespurgt Støvlen om fælles fastelavn og de vil tage det
op på møde d. 6/10. Vender tilbage med svar.
5. Indkøb af bænke, er det ok?
- Det blev vedtaget, at vi ialt køber 3 stk. naturbænke fra Søbæk
Skolen i Jyderup og opstiller den ene på Ankers Mark, en ved
Lundemarks-stiens træbevoksning og en evt. ved stien på den
gamle stationshave.
6. Eventuelt
Knud oplyste, at han har kontakt til Holbæk Kommune og Grundejerforeningen på
Tranekær vedr den lovede opsætning af steler. Blev på Dialogmødet lovet opsat i
oktober måned.
Næste møde:
Torsdag den 5. november kl. 19 i Hallen.
Mødeleder: Knud
Referent: Niels Ribjerg
Emner er bl a opstilling og tænding af juletræ samt evt. deltagelse i kirkens julekoncert.

