Referat møde d. 21.05.2008
Mødedeltagelse:
Afbud fra:
Mødeleder:
Referant:
1. Godkendelse af
referat fra sidst
2. Kort nyt fra Ad. Hoc
udvalgene

Endnu engang et flot fremmøde. 16 deltog
Lis, Snild, Janni, Jens
Anne-Katrine Ipsen
Lone Lunn Hinrichsen
Referatet fra sidst blev godkendt.
Sankt Hans fest:
I år forsøger vi os med en DJ på musiksiden, det koster 3500.Bent Kjærsgaard er årets båltaler.
Det er besluttet at vi også vil forsøge at sælge mad-billetter, da det er
en hverdagsaften. Der er truffet aftale med Vallekilde-Hørve
fritidscenter om at leverer maden, dette kan gøres til en pris af 55 kr.
pr. prs. Mad-billetterne købes forud senest d.15/6 hos bageren.
Program+reklame for madbilletter/Sankt Hans husstandsomdeles d.
3/6. Dem der kan mødes hos Kirsten og Egon Hagestedvej 20 kl.14.30
Anne-Katrine laver plakater m.v.
Der laves i samarbejde med SFOen mini hekse til bålet. Man.9+Tirs
10/6 kl.14-16 i SFOen og ligeledes d. 16+17/6.
Stof og garnrester modtages med glæde hos bageren.
Lone er ansvarlig for koda-afgift.
Flemming er ansvarlig for polititilladelse til musik.
Ankers Mark:
Sagen er anket og vi afventer derfor at komme videre.
Der er nedsat et underudvalg ( Flemming+Snild) der vil forfølge sagen
tæt. Det ville være ønskværdigt at få mere konkret tilbagmelding fra
kommunen om forløbet.
Snild og Anne-Katrine var til møde med kommunen 28/5.
Efterfølgende er der indsendt en ansøgning om lokalplanændring for at
komme videre med etableringen af projektet.
Trafik gruppen:
Foreløbig er der ingen endelig afgørelse vedr. fortovet på Byvej, da
Carl Bro havde misforstået anlægsoplægget og derfor afventer
trafikgrp. et nyt anlægsoplæg fra Carl Bro. Der er nedsat et
underudvalg, der følger sagen tæt.
Der er endvidere sendt en prioriteret stiplan til kommunen og der
afventes svar på denne. Der vil også blive sendt en beskrivelse af

farlig skolevej + fremtidige visioner.
Vedr. belysning af stien skolen/Kirsbærhaven sagen er hos Finn
Martensen p.t.
Gislingelaugets hæderspris:
Niels Snild kom med et godt oplæg men da der ikke kunne opnåes
enighed om GL.medlemmer kunne modtage prisen er emnet udsat til
næste møde.
Info-vindue:
Da vores nye tildelt rammmer i brugsens medlemstilbudstavle
p.t. er dækket af et køleskab kontaktes Brugsen for et nyt sted.
3. Ung i Gislinge:

Der er nedsat et ungeudvalg i Lauget bestående af Anne-Katrine, Inge,
Janni, Lone, Nikolaj og Victor.
Det tilstræbes at en fra dette udvalg deltager i ungdomsklubbens
møde hver d. første tirsdag i måneden.
Der afventes dato for første eget møde i udvalget fra Janni.

4. Refundering af
mødeudgifter:
5. Eget internet
domæne:

Punktet ud sat til næste møde, da Snild skulle undersøge regler.

6. Henvendelser fra
kommunen siden
sidst

Temamøde om forårets dialogrunde:
Et godt møde med mange politikere og rep. fra lokalrådene. Skoler og
institutioner var ikke repræsenteret.
Der ønskes mere konkret tilbagemelding fra kommunen på projekter.
Kommunen opfordres til gennemførelse af projekter der er synlige for
borgerne.
Lokal foraer ønsker at høringer der ikke har lokal interesse kan vælges
fra og at der generelt gives en længere høringsfrist.
Fra kommunen ønskes det at flere foreninger går ind i de lokale fora.
Skole og institutioner får mulighed for egne møder med kommunen.
Kommunen opfordrer lokalfora til at indbyde til egne Temamøder.
Kommunen opfordrer til at ordstyrerne ved dialog-møderne sørger for
at der undgås ”mudderkastning”.

Anne-Katrine har kontaktet kommunens web.master og afventer
endelig godkendelse.

Tilbagemelding fra byrådet til forårets dialogmøde:
Er god.
Lokalfora Sommermøde 29/5 :
Tema: unge og medborgerskab samt projektansøgning og ”det gode
møde”.
Følgende fra Lauget deltager: Niels Ribjerg, Lone, Victor.
Evaluering af borgerservice:
Vi kommenterer ikke.
Holbæk kommuneplan 07/08:
Er udleveret til interesserede.

Vestsj.lokalbaner,planer om forbedring:
Indledende orienteringsmøde tirs.3/6-08 med rep.fra lokalbanerne.
2 fra trafikgrp. deltager.
Evaluering af kommunal ledelse:
Savner orientering fra kommunen!! Dette budskab er videregivet til
Julie Becher.
7. Kommende
mødedatoer:

o Laugmøde 13/8-08 kl.19.00. Mødeindkalder: Flemming, referent
Anne-Katrine.

8. Eventuelt

o Dialogmøde 10/9-08 kl.17.00
Vedr. belysning af stien til Kirsebærhaven afventes svar fra Finn
Martensen.

Tak for endnu en god aften.

