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Mødedeltagere:
Inge Jensen, Flemming Gjøg, Niels Ribjerg, Kirsten og Egon Hansen, Kenneth Nybjerg, Tom Jensen, Bente
Schultze, Jan Stilling, Finn Martensen, Ziska Seirup, Lene Jensen, Anne-Katrine Ipsen
Afbud fra:
Niels ’Snild’ Hansen, Lone Lunn-Hinrichsen, Solveig Kristensen, Annette Larsen
Mødeleder: Jan Stilling
Referent: Anne-Katrine Ipsen

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Q8-tankens nye ejer
Den ny ejer, Morten Bøgh, var på invitation fra Niels Ribjerg mødt op for at møde Lavet og orientere
om den fremtidige anvendelse af Q8 grunden. Der etableres brugtbilforhandling (M-biler) samt
værksted for polering og opretning af ’Bilka-buler’. Evt. vil bilvask blive bibeholdt. Bygningerne vil
blive bibeholdt men renoveret og forsynet med ny facade. Familien planlægger at flytte ind i det
tilhørende parcelhus. Lauget byder velkommen :O)

3. Planlægning af Dialogmødet 11. marts
Formøde med kommunen 25/2
Anne-Katrine var til formøde med Annica Granstrøm, Julie Becher, Lise Kemp Lange samt
repræsentanter for lokalfora i Undløse, Tuse og Mørkøv. Forventninger og ideer til
Dialogmøderne blev diskuteret samt dagsorden for hvert møde. Kommunens forslag denne
gang er Fritidstilbud for 4.-6. klassetrin, Kommuneplan, Vindmølleplan samt indretning af DGI
Huset i Holbæk. Bemærk, at indsigelser imod Kommuneplan skal indsendes skriftlig indenfor
tidsfrist, - det er IKKE tilstrækkeligt at sige det på Dialogmøderne.
Dagsorden for mødet
Dagsorden for Dialogmødet blev udarbejdet. Finn mailer titel på indlæg fra Skolen/Solsikken og
Anne-Katrine laver dagsorden og plakat. Plakat i A3 (20 stk) til Inge for ophængning hurtigst
muligt.
Kenneth spurgte om det er et problem ift Områdebogen, at emnet Trafik ikke er på
dagsordenen. Emner fra Lokalområderne skal i Områdebogen for at videreføres. Anne-Katrine
checker med Julie Becher.
Flemming Gjøg er ordstyrer ved Dialogmødet (kommer alligevel).

Emnet ’Ung i Gislinge’
Gislinge Laugets bidrag er videreførsel af temaet ’Ung i Gislinge’, denne gang via bidrag fra
Ungdomsområdet i Holbæk Kommune, som bl a vil præsentere resultater af den
spørgeskemaundersøgelse, der netop er sat i gang for unge i Gislinge og Kundby.
Finn oplyste, at Kommunen vil besøge skolen 28/2 for at fortælle om undersøgelsen og opfordre
til besvarelse.
Skolens og Solsikkens bidrag
Finn og Ziska stiller sammen op med et bidrag. Foreløbig titel er Skoleudbygning.
Planlægning af gåtur
Inden Dialogmødet, kl. 17-18, går Gislinge Lauget tur med politikerne. Turen starter ved Hallen
kl. 17:00 og går til Sneglen, rundt om Solsikken, til Musti, til Byvej syd for jernbanen og tilbage.
Kl. 18-19 serveres sandwich i mødelokalet ved siden af mødesalen.
Fordeling af arbejdsopgaver
Deltagere i gåtur er udover politikerne Ziska, Kenneth, Tom, Jan, Bente og Anne-Katrine.
Anne-Katrine bestiller sandwich fra Holbæk Kommune via Julie Becher til levering hos Inge i
løbet af dagen den 11. marts.
Egon, Kirsten, Inge og Flemming klargør kl. 17-18.

4. Nyt fra Ad. Hoc udvalgene
Opsamling på Fastelavnsfesten
Stor tilfredshed med Fastelavnsfesten. Flere sponsorer end nogensinde før og et overskud på
ca. 5000 kr.
Bemærkninger:
- Støvlen og Boldklubben mente ikke, at de blev orienteret godt i år
- Skal inviteres med til møde 9/4-08 for tidlig dialog om Sankt Hans fest
- Inge booker Hallen til Fastelavn 2009 snarest muligt
- Inge har købt nyt pynt, da især solene manglede i år
- Fint med Dommerkomité for bedste udklædninger
- Lyden fra højttaleranlægget er meget dårlig – bør forbedres næste år
- 600 lodder næste år (700 var for mange, 500 for få). Pris 3 stk for 10 kr.
- Bedre varme i år, ros til Finn
- Tre rækker borde fremover, dog ikke nok stole
- Samtlige punkter tilføjes i Arbejdsdokument for Fastelavnsfest (Anne-Katrine)
Musti indsamlingen – plus forslag om at stifte Gislinge Laugets hæderspris
Der er i alt indsamlet 17.000 kr. Fint med megen presseomtale både for Musti og os. Pengene
overrækkes sammen med en pokal (Snild skaffer) på åbningsdagen. Hvis nogen hører, hvornår
dette bliver, så få straks fat i Snild, Torben Pedersen (Kopimanden), Inge eller Anne-Katrine.
På vegne af Snild fremsatte Anne-Katrine forslag om, at Gislinge Lauget stifter en hæderspris,
der gives til støtte og opmuntring for aktiviteter, der fremmer udviklingen i Gislinge lokalområde.
Prisen består af en pokal, som følges af et kontant beløb på 1.000 dkr. Pokalen, der ikke skal
udgøre nogen stor formue, skal være til ejendom og prisen uddeles på initiativ og beslutning af
Gislinge Lauget, uden systematik som f.eks. antal af priser indenfor bestemte tidsrum.
Det blev besluttet at videreføre idéen. Der skal udarbejdes retningslinier for prisen (Snild evt.
sammen med et Ad Hoc udvalg).
Nyt fra Trafikgruppen
Trafikgruppen er meget aktiv og har haft flere møder med Kommunen. Kenneth refererede.
Referater lægges ind på hjemmesiden.

Nyt vedr. Ankers Mark projektet
Der er fra et antal beboere på Bymarken indgivet indsigelse imod Ankers Mark projektet. Som
konsekvens heraf må vi - indtil sagen er afgjort - indstille de dele af aktiviteterne som omfatter
etableringer af anlæg på fælleden. Sagen vil i Holbæk Kommune blive behandlet af Teknik- og
Miljøafdelingen ved Jan Erik Larsen. Teknik- og Miljøafdelingen er kommunens
myndighedsfunktion
på området.
Nyt vedr. Flagallé
Der er fundet et billigere tilbud i Jylland på i alt ca. 18.000 kr. Det blev besluttet at lade indkøb
afvente Ankers Mark afgørelsen.
5. Lokalplansforslaget – ønsker vi et møde?
Emnet kommer op på Dialogmødet og vi kan derefter beslutte, om vi ønsker et møde. Dette vil dog
være efter høringsfristen.
6. Projekt vedr. evaluering af borgerservicen i lokalområderne
Lis deltager i denne evaluering. Finn oplyste, at de månedligt har haft i snit 20-25 mest telefoniske
henvendelser. Aldersgruppe primært 60+.
7. Vindmøller ved Hagesholm
Emnet kommer op på Dialogmødet og vil evt. give en del debat.
8. Offentlighedens adgang til Dragsholm flugtskytteklubs arealer
Ingen bemærkninger til dette emne.
9. Info om betaling af udgifter
Mail med info modtaget fra Kommunen 14/2-2008 er taget til efterretning.
10. Temamøde om ekstern finansiering
På forårets fællesmøde for Lokalfora vil temaet blive orientering om muligheder for ekstern
finansiering. Gislinge Lavets holdning er, at der burde være mere interessante emner at udveksle
erfaringer omkring, især da de fleste Lokalfora har brugt mindre end deres rådighedsbeløb.
11. Evaluering af Holbæk Kommunes politiske og administrative ledelse
Holbæk Kommune har hyret et konsulentfirma til en sådan undersøgelse. En masse mennesker skal
interviewes, også Lokalforum kontaktpersoner. Anne-Katrine deltager 12. marts kl. 15-17.
12. Kommende mødedatoer aftales
Næste møde er onsdag den 9. april kl. 19. Mødeleder: Flemming Gjøg, Referent: Inge. Emnet
Sankt Hans sættes på dagsordnen og Boldklubben og Støvlen inviteres med.
Mødet derefter er onsdag den 21. maj kl. 19.

