Referat af møde onsdag 9. januar 2008
i GislingeLauget
Til stede: Flemming, Bo, Anne-Katrine, Kirsten, Niels Ribjerg,
Torben Pedersen, Lis, Snild, Elin (skolens
forældrebestyrelse)og Inge
1.
2.

Referat fra 21/11 2007 godkendt
Nyt fra ad hoc-udvalgene:
Byens juletræ: ca. 50 fremmødte, rigtig god idè med fakler og
Erik som taler. Ønskeligt med 3 længere kæder til næste år=
Ziska spørges af Anne-Katrine. Udendørs kabeltromle med 4-6
udtag= Bo undersøger pris
Lucia-arrangement: Fuldt hus i kirken og ca. 45 til
gløgg/æbleskiver i sognegården bagefter
Ankers Mark: Orientering uddelt til husstande langs Ankers
Mark med mulighed for kommentarer. 2 indkomne svar: ingen
arrangementer og ikke bålplads for tæt på hækken.
Hermed må indsigelsesmulighed være forpasset for øvrige
naboer
Pilot-projekt Gislinge Skole: intet spørgeskema retur til vor
orientering endnu fra kommunen.
Lektiecaféen torsdage kl. 14 – 15.45 med ca.
3-4 deltagere pr. gang. Meget flot med det hurtige forløb med
oprettelse af caféen
Trafikgruppen: Intet nyt fra Carl Bro a/s eller kommunen.
Bo Gabe, Holbæk Kommune har foreslået 6/2 2008 til
mødedato ang. sti ml. Hagested og Gislinge langs kanalen. Ad
hoc-gruppen aftaler selv formøde inden mødet med kommunen.
Leif Nygaard har foreslået, byskilte rykkes længere uden for
byen mod Faarevejle
Flag allé: Tilbud indhentet hos Fredslund A/S: kr. 20.500.for 15 stk. stænger i 5 meters længde/højde alt inklusiv.
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3.

4.

5.

6.

Bo indhenter også tilbud hos hans kontakt.
Jan forhører sig om mulighed for indkøb med rabat gennem
Holbæk Kommune, Vej og Park. Flagalléen sættes op langs
Ankers Mark ved Laugets arrangementer og evt. ved
konfirmation/ bryllup. Stillingtagen ang. udlejning af flagallé
tages op ved evt. forespørgsel
Musti: Ad hoc-udvalget: Torben, Anne-Katrine og Snild har
mandat til at handle på Laugets vegne på ansvarlig vis. Udvalget
arbejder videre på indsamling i byen. Husk skatteregler
Fastelavn 2/2 2008: Flemming kontakter Støvlen (Keld/Arne)
for planlægningsmøde. Revideret arbejdsplan foreligger og ad
hoc-udvalget består af: Flemming, Anne-Katrine, Lis, Jan og
Inge. Bomstærke hjælpere: Snild, evt. Niels R. og Torben
har skaffet 6-5 fodboldforældre
Referatet fra mødet opsummerer de gode ting, som forskellige
Lokalfora har gjort for at få opmærksomhed og deltagere.
Gislinge Laugets stilekonkurrence blev nævnt her.
Dialogmøde 11. marts 2008. Anne-Katrine tager til formøde
på kommunen 25/2 med ønske om orientering af Søren Myrup
Pedersen om pilotprojekt Gislinge Skole på dagsordenen. Han
har sagt ja og kommer med længere indlæg
Elin forespørger skolebestyrelsen om emner/indlæg. AnneKatrine forespørger Ziska, Solsikken og formand for
forældrebestyrelsen(Solsikken)Lene Jensen om ditto. Begge
medbringer dette til næste forældrebestyrelsesmøde i
Solsikken. Anne-Katrine forespørger Bent Kjærsgaard om ”at
spinde en ende”/monolog om lokalfora. Han takker nej for ikke
at komme til at sidde i dobbeltrolle, men var beæret over
forespørgslen
Næste møde 27/2 2008 kl. 19.00 i hallens mødelokale
Mødeleder/indkalder: Jan Stilling
Referent: Anne-Katrine
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