Referat af møde i Gislinge Lauget
9. april 2008
Fremmødt: Flemming, Kirsten, Kenneth, Solveig, Knud, Lone, Snild, Inge
Henrik og Thomas fra Boldklubben,
Janni, Jens, Victor og Nicolaj fra Ungdomsklubben
1.

Referat fra sidste møde godkendt

2. Stiftende møde i Ungdomsrådet
8/4 2008 i ungdomsklubben med 15-20 fremmødte unge hørte oplæg fra
Torben Sylvest, Kommunen mhp at lytte mere til de unges idéer. Som
udgangspunkt vil ungdomsrådet mødes 1. tirsdag i hver måned kl. 19 i
Ungsdomsklubben. Lauget, Anne-Katrine og Lone, vil gerne være med til de
første møder for at hjælpe i gang. Meget gerne 1 eller flere
repræsentanter fra Ungdomsrådet med til Laugs-møder. Mange fine ideer.
3. Sct. Hans fest i samarbejde med Boldklubben og Støvlen
”Køreplan” fra 2007 gennemgået med enkelte rettelser. Starttidspunkt kl.
18.00 med båltænding kl. 20.00 grundet hverdagsaften.
Ad hoc-udvalg: Kirsten, Egon, Anne-Katrine, Lone, Jan, Bente,
Solveig, Victor, Jens og Nicolaj mødes i hallen 7/5 2008 kl. 19.00 og
drøfter forudbetalt/bestilt Sct. Hans-menu evt. fra Fritidscenter i
Hørve. Janni synger for ved Midsommervisen, Anne-Katrine spørger Bent
Kjærsgaard og evt. Annica Granstrøm for båltale.
Musik: Jan undersøger ”Keep Smiling” for pris og mulighed for optræden,
Janni spørger Jacob Fensholm med band om det samme. Hvis Sct. Hansmenu aktuel, skal indbydelse/tilmelding husstandsomdeles.
4. Opsamling dialogmøde 6/3 2008
Meget fint samarbejde med skolen og Solsikken, tak for det. Mange
positive tiltag i byen: renovering af stationsområde, udbygning af
Solsikken og fortov på Byvej.
Julies foreløbige referat (til lokalområdebogen) tilfredsstillende med
kommentarer fra Kenneth og Anne-Katrine. Ærgerligt, vindmøllespørgsmål
ikke kunne besvares af dialogudvalget. Efterfølgende har spørgsmålsstillere fra salen modtaget skriftlig orientering om sagen fra Holbæk
Kommune. Indkaldelse til næste dialogmøde med oplysninger om værdien

af disse møder, positive ting opnået indtil nu og mulighed for at påvirke
politikerne i Holbæk Kommune skal husstandsomdeles og banner/skilt
opstilles på Ankers Mark. Evt. opstilling af borde og ikke kun stolerækker.
5. Nyt fra Ad Hoc-udvalgene
Trafik referat fra Kenneth Nybjerg udsendes separat samt lægges på
hjemmesiden.
Ung i Gislinge:
Ungdomsrådet har flg. forslag:
Torsdagscafé i klubben evt. med musikstuderende fra Holbæk Seminarium
som trækplaster, alkoholfri fre-/lørdags arrangementer med klubbens
personale, grusbane til motocross. Ad hoc-udvalg sammen med Janni
nedsættes ved næste Laugs-møde 21/5 2008.
Ankers Mark:
Indsigelse fra beboere i Bymarken, Holbæk Kommune orienterer om status
snarest. Det fræsede stykke bør kunne tilplantes med græs uden
problemer; Snild går videre med dette. Formentlig afventes afgørelse fra
Naturklagenævnet af Holbæk Kommune ( 6-12 mdr.).
Der kan evt. afholdes møde med Bymarken efter godkendelse fra Holbæk
Kommune for medindflydelse på placering af påtænkte ting.
Flag allé:
Afventer grønt lys fra Holbæk Kommune men Jan og Snild indsender
ansøgning om tilladelse til nedstøbning af bøsninger.
Oprettelse af hæderspris:
En hæderspris som anerkendelse af stort arbejde for Gislinge, kan gives
til foreninger/klubber eller privatpersoner vil være af meget stor
reklameværdi. Og også ment som et klap på skulderen til modtagerne. Ad
Hoc udvalg nedsat for formulering af regler: Snild og Flemming.
Infovindue i Brugsen:
Uddeler Jimmy spørges af Flemming om mulighed for ophængning af
opslagstavle eller brug af eksisterende reklametavle til indkaldelser,

referater m.m. Tidligere plads til placering af info materiale er inddraget
ved Brugsens ombygning af indgangsparti.
6. Evaluering af borgerservice
Holbæk Kommune indleder brugerundersøgelse i april 2008 og info fra
medarbejderne. Resultat af denne undersøgelse afventes. Lis var med i
arbejdsgruppen, men er nu desværre sygemeldt. Info sendes til AnneKatrine/ Flemming.
7. Evaluering af kommunal ledelse
Eksternt konsulentfirma undersøger medarbejdernes/ byrådets/
lokalforas opfattelse af ledelse efter kommunesammenlægningen.
8. Evt.
Jan har undersøgt at www.Gislingelauget.dk er ledigt som domæne på
nettet. Anne-Katrine spørger kommunens IT-afd. om mulighed for at købe
dette domæne (kr. 140.- årligt) og ”linke” videre til kommunal hjemmeside
om Lauget. Ellers bibeholdes kommunal løsning.
Ønske om kontant godtgørelse til fortæring ved trafikgruppens møder,
Snild undersøger regler.
NÆSTE MØDE d. 21. MAJ 2008 KL. 19.00 I HALLENS MØDELOKALE
Mødeleder/indkalder: Anne-Katrine
Referent: Lone

