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Referat
Møde i Gislinge Lauget
Torsdag den 5. november 2009 kl. 19,00
I mødelokalet i Gislingehallen.
Mødeindkalder.: Knud W. Kristensen (Afbud)
Mødeleder: Niels Ribjerg
Referent.: Niels Ribjerg

DAGSORDEN MED REFERAT:
Til stede: Anne-Katrine, Jens, Kirsten, Egon, Carl Peder, Thorny, Niels Snild og Niels R.

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, afholdt onsdag den 7. oktober 2009.
Godkendt uden bemærkninger.
2. Evaluering af ”Ankers Mark informationsdagen” søndag den 18. oktober 2009
Hyggeligt arrangement i godt vejr.
Der var fremmødt ca. 25 ud over laugets medlemmer – kunne godt ønske, at der havde
været flere, men må dog konkludere, at det var et OK fremmøde.
Godt at få kontakt til spejderne
Fik positive tilbagemeldinger fra de fremmødte og endog et tilbud om stauder til plantning.
Det må dog vente til området er mere etableret.
Holde et tilsvarende arrangement til foråret.
3. Status på div. Aktiviteter.
Det videre forlød Ankers mark.
Hvad er status lige nu?
Bliver grusbanerne anlagt i år? I givet fald hvornår? Tidligere melding lød
på uge 43 – nu har vi uge 44.
Er borde og bænke i produktion og hvor langt er dette arbejde?
Klatrestammer – er der en løsning her?
Håb om, at petanque banerne anlægges i år. Der manglede en plantegning, som
Anne-Katrine har udfærdiget og afsendt til kommunen. Der bliver formentlig skrabet
et lag af og lagt en fiberdug under et lag stenmel og det omkranses af ”et eller andet”
Borde/bænke sæt. Finn har bekræftet, at man går i gang. Leverer en standardmodel
og forventer at være færdige til marts 2010. Økonomi: det er med i de 55.000,- kr.,
der er afsat til projektet.
Klatrestammer. Forskellige løsninger undersøgt i priser mellem 4.000,- og 10.000,- kr.
Seneste ladet til at være billigst, nemlig Audebo plantage, hvor Niels Snild har udset
et træ. Skal dog lige undersøges nærmere – både træ og pris. Thorny har også kontakt
til et muligt emne. Niels S. og Thorny snakker lige sammen før den endelige
beslutning
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Infovindue i Brugsen.
Knud er i gang med dette – materialer er på vej – de sidste er landet i
denne uge – laves i løbet af november måned.
Taget til efterretning.
Ungdomsklubben – noget nyt?
Ingen fra klubben.
Nyt domænenavn – hvad er status?
Sat på standby grundet økonomien i forhold til det lidt, vi får ud af det. Anne Katrine
forsøger via Lotte Højgaard at skabe kontakt til kommunens webkoordinator endnu
en gang.
4. Juletræ
Hvem er øverste koordinator for opgaven?
Opgaver (Hvem står for hvad):
Diverse indkøb?
Opstilling af træet?
Lyspåsætning?
Tænding af træet arrangement?
Ingen vil påtage sig at være overordnet koordinator. Enighed om, at alle er ansvarlig
for det/den opgave, man påtager sig og så afstemmer med de øvrige ”områder”.
Niels S. har røret klar – det skal graves ned. Det sørger han for.
Kenneth spørges om han kan skaffe en lift til ophængning af lyskæder.
Jens har udvalgt træet. Han sørger for at det bliver hentet og stillet op (med hjælp
fra et par øvrige. Han giver besked om, hvornår han kommer med træet. Hvis
vi kan låne lift, kan træet sættes op i forvejen. Besked til Jens herom.
Hvis vi ikke kan låne lift, skal der sættes lyskæder på, når træet rejses.
Inge og Anne-Katrine undersøger med hensyn til hvor mange lyskæder vi har. Der
skal evt. suppleres op, så vi har min. 5 brugbare kæder.
Tænding: fakkeltog som vi plejer. Anne-Katrine har sange fra sidst.
Anne-Katrine kontakter Peter Sørensen (dialogudvalgsformand) og hører om han
vil holde talen.
Anne-Katrine og Inge snakker sammen om arrangementet på dagen.
Jens og Niels S. koordinerer m.h.t. placering af røret.
5. Kirkens julekoncert
Deltager vi og evt. hvordan?
Kontakt med kirken – hvem er den nye formand for menighedsrådet efter
Solveig?
Hvem koordinerer den evt. indsats/deltagelse?
Vi deltager ”som vi plejer” med hjælp ”i køkkenet m.v.” på dagen. Husk duge (AnneKatrine) og Lysestager (Inges nøgle).
Thorny er kontakt for menighedsrådet.
Afholdes 13. december kl. 1600. Andrea Pellegrini synger i kirken, ligesom der er
luciaoptog.
Annonceres i kirkebladet. Anne-Katrine laver plakater. Kirsten, Egon, Flemming og
Thorny ansvarlige og snakker sammen/koordinerer.
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6. Fastelavnsfest - noget nyt fra Snild?
Vi holder fastelavn på samme måde som de seneste år. Inge har booket hallen.
Sættes på dagsordnen til næste møde.
7. Indkøb af bænke. Hvad er status lige nu?
Fremstillingen er i gang. Der sørges fra skolen for ansøgninger de relevante steder.
Opsættes 1 ved den lille skov ved Kundbystien, 1 ved den gamle stationsforstanderhave og 1 på Ankers mark. Alle monteres med plade med ”Gislingelauget”.
Skal afregnes i år.
8. ”Bump” i Tranekær.
Blev lovet udført i oktober måned 2009 på dialogmødet den 24. september af
Peter Sørensen. Det administrative ansvar for gennemførelsen ligger hos
Jeppe Søndergaard.
Intet sket frem til d.d. på trods af utallige rykkere fra Trafikgruppen.
Det er meddelt fra kommunen, at banestyrelsen nu er ansvarlige for projektet, og at
bumpene ”er på vej”.
9. Lokalområdebog for Gislinge
Holbæk Byråd har behandlet følgende emner ( Se lokalområdebog på
”holbæknettet”, hvor den lidt mere detaljerede tekst findes):
Foreningen til Lammefjordens beskyttelse ønsker ikke vindmøller opsat
på Lammefjorden – Holbæk Byråd afviser ønsket.
VE tilskud til vindmøller foreslås anvendt til cykelstier - Holbæk Byråd
henligger sagens afgørelse til det nye byråd.
SFOèn har på sigt pladsproblemer – Holbæk Byråd tager sagen til
efterretning.
Fortov m.m. fra Landevejen til jernbanen – Holbæk Byråd henviser
projektet til drøftelse i forbindelse med budget 2011.
Projekt ”Ankers Mark” – Byrådet anerkender borgernes arbejde med
projektet.
Otto Orht indlæg om borgerinddragelse og lokaldemokrati –
Dialogudvalget udtaler at det er det nye byråd der tager stilling til den
fremtidige demokratimodel.
Taget til efterretning med bemærkning om, at naturfredningen har gjort indsigelse
mod antallet. Det bærer præg af at være sidst på valgperioden. Alt skal ”lukkes”.
10.

Økonomi (Snild).
Status på forbrug?
Har vi brugt det, som vi havde regnet med i år?
Der er et par punkter, hvor vi har brugt mindre end budgetteret, men Snild mener,
at der er en forventning om, at vi kommer til at holde os til budgettet, idet der er et
par punkter, der kan kræve lidt mere, så vi forventer også til næste år at have
samme økonomiske ramme.
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11.

Næste møde.
Onsdag den 6. januar 2010.
Mødeindkalder: Anne-Katrine. Referat: Niels Snild.

12.

Eventuelt.
Der er lige udsendt meddelelse om, at ”projekt Tilgængelighed” arrangeret af
Holbæk Kommune er udsat til næste år. Umiddelbart er ingen fra lavet interesseret i
at deltage. Hvis der melder sig interessenter, skal Anne-Katrine have besked.
Carl Peder fremlagde et oplæg til en elektronisk nyhedsavis for Gislinge (hjemmeside) ”Gislingeposten” rekalmefinancieret. Det er et stort arbejde at holde en sådan
avis opdateret. Der skal bruges lidt hjælp. Ikke god ide at bruge ungdomsklubben,
da de er for unge.
Tænkt som nyhedsavis, hvor foreninger og andre i Gislinge kan indrykke annoncer
og artikler om det der sker og skal ske i byen.
Alle positive overfor forslaget, men det er et krav, at det ikke bliver en udgift for
lauget.
Tages op som punkt på næste møde.
Forslag om at lauget udsender julekort til dem, vi har haft noget med at gøre i årets
løb. Anne-Katrine laver et udspil med logo og lidt julepynt på et kort.

Ref. Niels Ribjerg.

