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Mødereferat.
Møde i Gislingelauget
Tirsdag den 3. marts 2009 kl. 19:00
Mødelokalet i hallen.
Mødeindkalder: Knud W. Kristensen
Referent: Anne-Katrine Ipsen

Deltagere:
Snild, Flemming, Inge, Kirsten, Egon, Niels Ribjerg, Kenneth, Tom, Knud, AnneKatrine, Søren Wiuff
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde onsdag den 28. januar 2009.
Referatet blev godkendt med ros til Inge for et meget flot stykke arbejde!
2. Dialogmøde onsdag den 18. marts 2009.:
Dagsorden for Dialogmødet blev færdiggjort.
Obs! Ændret lidt i dialog m. Lotte Højgaard 4/3, idet der er kommet et nyt 10
minutters indlæg på m. præsentation af Kommunens forslag til Stiplan for
Gislinge.
Anne-Katrine sender dagsordnen til Holbæk Kommune sammen med oplæg fra
henholdsvis Trafikgruppen og Foreningen til Lammefjordens Beskyttelse
(udsendes til Lauget sammen med dette referat). Anne-Katrine printer 30
plakater, Inge ophænger.
Vedr. de praktiske ting blev aftalt:
Gislinge Lauget mødes 18/3 kl. 16:30 på Skolen for klargøring til
Dialogmødet
Inge, Kirsten og Egon arrangerer mad til fællesspisning
Finn bedes sørge for at der i mødesalen er stillet borde op til ca. 60
personer – caféopstilling m. borde, ikke stolerækker.
Politikerne møder kl. 17 på P-pladsen ved Skolen
Gåtur kl. 17-18. Deltagere: Kenneth, Knud, Niels Ribjerg, Anne-Katrine,
evt. Janni.
Janni sørger for fremvisning af Ungdomsklubben, inkl. oplåsning
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Gåtur bliver til flg. steder: Ankers Mark - Fortovet på Byvej –
Mejetærskerruten på Tranekær – den ny udstykning – den mørke sti v.
Kirsebærhaven - Ungdomsklubben.
3. Diverse punkter – nye samt opfølgning på løbende:
-

Fastelavnsfesten søndag den 22. februar 2009 – Hvordan gik det ?
Der var enighed om, at det var et rigtig fint arrangement. Det økonomiske
overskud blev på 5076 kr.
Flg. kan dog forbedres:
Der manglede ret mange stole, der er færre og færre for hvert år. Finn
bedes undersøge, om der kan skaffes flere stole til Hallen, gerne brugte
fra skolen.
Alternativt kan Boldklubben evt. næste år låne/ hente/ bringe stole fra
Svinninge Hallen. Anne-Katrine opdaterer arbejdsprogrammet med dette
forslag.
Hallens højttaler anlæg er meget dårligt. Finn bedes undersøge, om det
kan renoveres.
Alternativt kan vi evt. næste år benytte Boldklubbens højttaleranlæg.
Anne-Katrine opdaterer arbejdsprogrammet med dette forslag.
Nogle af de mindre børn når ikke at få slik fra tønderne. Anne-Katrine
opdaterer arbejdsprogrammet med et notat om dette.

-

Fastelavnsfest 2010 – Inge spørger hvilken dato der er egnet til dette, da den
14. februar 2010 er den første søndag i skolens vinterferie?
Det blev besluttet at afholde Fastelavn søndag den 14. februar 2010 – Inge
reserverer Hallen.

-

Trafikgruppen: Undergruppen angående Fortov m.m. på Byvej har holdt møde
angående dette projekt.
Orientering blev givet. Der var enighed om, at det vil være meget
demotiverende :O(, hvis fortovsprojektet rammes af anlægsstop.
Trafikgruppen modtager meget snart et brev vedr. fjernelse af stelerne på
Tranekær (”Mejetærskerruten”). Dette skal videreformidles til de 2
grundejerforeninger på Tranekær.

-

Ung i Gislinge: Hvad er status?
Janni, Inge og Anne-Katrine har 18/2 afholdt møde med Torsten Sylvest fra
Ungdomsområdet. Ungdomsområdet er efterfølgende gået videre med nogle af
ønskerne fra Klubben. Ungdomsklubben stiller med indlæg på Dialogmødet,
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Janni koordinerer. Formålet er bl a at vise politikerne, at der virkelig sker
noget i Gislinges Ungdomsklub.
-

Ankers Mark: Hvad er status?
Jan Erik Larsen, Teknik & Miljø, har meddelt, at der ikke er kommet indsigelser
inden for 4-ugers fristen. Lotte Højgaard har meddelt, at Ankers Mark projekt
ikke rammes af anlægsstop. Snild, Flemming og Anne-Katrine koordinerer og
aftaler projektgennemførelse med Brian Ahlquist. Der vil blive indkaldt til
stensamler-dag snart!

-

Gislinge Laugets hæderspris . Fru Bonde er indstillet grundet indsats med
affaldsindsamling i Gislinge. Afstemning på næste møde 3/3 2009. Tænk over
emner.
Det blev besluttet, at fru Bonde kvalificerer til at modtage prisen. Snild og
Anne-Katrine hører hende, om hun er interesseret. I så fald arrangeres en
prisoverrækkelse (diplom, blomster, chokolade) – deltagelse fra Venstrebladet.

-

Infovindue i Brugsen (Flemming) – Hvad er status ?
Intet nyt – Knud overtager sagen fra Flemming.
Infokanal via Gislinge Antenneforening – Fra sidste møde - Flemming er
kontaktet af næstformand Torben Pedersen med tilbud om password til
udsendelse af dagsordner, referater og meddelelser om Laugets
arrangementer.
Anne-Katrine er efter et kort kursus hos Jesper Eckeroth fra
Antenneforeningen begyndt at lægge information ind på Gislinge Laugets op til
10 sider. Niels Ribjerg kontakter Jesper Eckeroth vedr. kursus/Password, men
ikke lige med det samme.

-

Vindmølleplanen på Lammefjorden – Berørte beboere deltager i Dialogmødet
den 18. marts 2009 – jfr. punkt 2.
Foreningen til Lammefjordens Beskyttelse inviterer på bustur vedr vindmøller
lørdag den 14. marts. Mødested: Aspagården kl. 10. Gislinge Laugets medlemmer
er meget velkomne.

-

Nyt domænenavn på nettet - Nyansat web-master på kommunen har ikke
meldt tilbage ang. Tilladelse
Niels Ribjerg (m. assistance fra Kenneth) køber domænet Gislingelauget.dk via
DK Hostmaster, pris ca. 89 kr/år. Der lægges på siden et link til vor
hjemmeside på HolbækNettet.
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-

Status på Regionstog-Sagen – Fra sidste møde - Ny kommunal kontaktperson Mads Næsgaard Schmidt - skal inddrages i dialogen mellem Flemming og Nikolai
Nikolaisen fra Regionen – Status på sagen?
Mads Næsgaard Schmidt (Holbæk Kommunes tovholder i arbejdsgruppen m.
deltagelse fra Regionstog, Region Sjælland, Holbæk Kommune og lokalfora)
giver status på Dialogmødet.

-

Økonomi: Status på driftsresultat for 2008 samt budget 2009? (Snild).
Snild oplyste flg.: Pr. 1/1 2008 havde Gislinge Lauget til disposition 3758 kr. I
2008 brugte vi ikke det fulde tilskud fra Kommunen (ca. 16.000 kr) – 6575 kr
gik retur til kommunekassen.
Pr. 31/12 2008 havde Gislinge Lauget til disposition 10.262 kr.
Pr. 3/3 2009 er disponibelt beløb 14.877 kr. Der er endnu ikke kommet tilskud
fra kommunen og beløbets størrelse er ikke afklaret.

4. Næste møde(r).
HUSK Dialogmøde onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 på Gislinge Skole.
Næste møde i Lauget holdes onsdag den 22. april 2009 kl. 19.00 i hallens
mødelokale. Mødeleder: Flemming – Referent: Snild.
Emner bl a Sankt Hans festen og opfølgning på Dialogmødet.
5. Evt.

HUSK - Referat mailes til Lotte Højgaard og Peter Sørensen til orientering.

