Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 12. september 2011 kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodil Schmidt,
Susanne K. Larsen, Viggo Kofod
Dagsorden for mødet er:
1) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde
2) Nye punkter siden sidste møde
a) Julearrangement i Holmsland Idræts- og Kulturhus
b) Spil Dansk. En cafeaften i centeret d. 27. oktober, hvor dansk musik og sang er på
programmet
3) Foreningens økonomi:
4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af punkter fra forrige bestyrelsesår:
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
sag nr.: 10-006: Nyt fra Landdistriksrådets kontaktperson
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside –opdatering/ny hjemmeside
sag nr.: 10-010: Loppemarked – fremtidig ordning
sag nr.: 10-012: Julebelysning – reparation af lamper mm.
sag nr.: 10-013: Kommuneplanen og udvikling af Kloster By og omegn herunder salg
af Forsamlingshusgrunden. (samling af punkterne 10.013, 014 og 015)
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen

5)
•
•
•
•
•

Punkter fra nuværende bestyrelsesår::
sag nr.: 11-002: Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
sag nr.: 11-003: Fordeling af VE-midler fra Vognkær vindmøller
sag nr.: 11-004: Udsmykning /vedligehold af Johanne Høkers plads samt Polden
sag nr.: 11-005: Kunsten i Bevægelse
sag nr.: 11-006: Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej

6) Eventuelt
Ad. 1: Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra mødet den 28. juni 2011.
Der var ikke kommentarer til det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde, dog manglede der
et par punkter i den udsendte dagsorden til dagens møde. Disse er medtaget i ovenstående dagsorden – referatet underskrives af de fremmødte.
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Ad. 2: Nye punkter siden sidste møde
a) Julearrangement i Holmsland Idræts- og Kulturhus
HIK er i gang med at planlægge et arrangement til den 1. søndag i advent den 27. november i
hallen og derefter afholdes der en gudstjeneste. I den anledning foreslår HIK, at julebelysningen
tændes i Kloster. Det besluttes, at Holmsland Sogneforening gør klar til dette, så julebelysningen kan tændes sammen med gadelyset den dag.
b) Spil Dansk. En cafeaften i centeret d. 27. oktober, hvor dansk musik og sang er på programmet
Holmslands-koret ønsker at Holmsland Sogneforening skal stå for dette arrangement sammen
med HIK. Der bliver underholdning med kor, fællessang og musik ved lokale spillemænd samt
kaffebord. Entre bliver sat til kr. 50.
Der laves en omtale til Dagbladet med en notits i ”det sker” samt en annonce i Ugeavisen. Tage
Rasmussen spørger om sponsorstøtte fra Landbobanken. Bodil Schmidt laver oplæg.
Ad. 3: Foreningens økonomi:
Kassen er med indtægten fra det nylige afholdte Loppemarked kr.:
7.683,40
til gode fra legepladskontoen kr.:
4.854,45
til gode fra LAG kr.
32.020,55
Foreningens kassebeholdning er pr. d.d.
kr.: 74.558,40
Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en formular af fra LAG til udbetaling af deres tilskud
til Legepladsen.
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
Iver Poulsen deltog i et seminar/møde om det projekt, som LAG har igangsat og som skal forbedre forholdene for dagligvare-butikkerne i landdistrikterne for at sikre deres overlevelse og
driftsvilkår fremover. Det blev herunder nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med
beskrivelse af de forhold, der har indflydelse på dagligvarebutikkernes overlevelsesmuligheder i
Landdistrikterne.
Der blev på mødet givet udtryk for den frustration og forvirring på området, når RingkøbingSkjern Kommune på den ene side planlægger lukning af skoler og plejehjem samtidig med de
vil medvirke til overlevelse af dagligvarebutikkerne.
Se mere på LAG’s hjemmeside www.lag.rksk.dk.
sag nr.: 10-006: Nyt fra Landdistriksrådets kontaktperson
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Landdistriktsrådet for Ringkøbing-Skjern Kommune i
Borris den 22. august 2011. Forud for mødet fik forretningsudvalget en orientering og en rundvisning i Borris midtby vedr. projektet Fremtidens Landsby.
Mødedatoer for dialogmøderne mellem LDR, LAG og Ringkøbing-Skjern Kommune i efteråret
er blevet fastlagt med et forberedende møde 4. oktober og et dialogmøde 21. november. Forretningsudvalget vil foreslå følgende emner til dialogmødet:
• Rollefordelingen mellem landsby og kommune
• Vindmølleplanen
• Aktiv bosætningspolitik – evt. en tryghedsaftale
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sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Der er 2 nye firmaer, der ønsker at få en annonce med i Sognebladet. Redaktionen har haft en
retningslinje på 15% af bladet er til annoncer, men bestyrelsen går ind for at udvide bladet med
4 sider, så der også kan blive plads til de nye firmaers annoncer gældende fra 1. januar 2012.
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside – samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemmeside.
Susanne og Viggo havde et møde med ApolloMedia den 29. juni 2011. Der er derefter modtaget
tilbud fra ApolloMedia, som viser, at man har lavet 2 af 3 nye hjemmesider og ikke som oplæget
var fra Sogneforeningen om at få lavet en fælles hjemmeside.
Der er efterfølgende afholdt møde med HGU og HIK for at få klarhed over forholdene. HIK har
ligesom HGU modtaget regninger på beløb, der ligger langt ud over det, der i første omgang var
aftalt. HIK har aftalt møde med ApolloMedia for at få afklaret forholdene vedr. disse regninger.
Sogneforeningen afventer udspillet af dette møde.
sag nr.: 10-010: Loppemarked – fremtidig ordning
Iver Poulsen har haft en snak med Poul Poulsen, der står for Ringkøbing Gardens loppemarked
og resultatet er blevet en afbrydelse af samarbejdet efter ønske fra Ringkøbing Garden.
Arbejdsgruppen for Sogneforeningens loppemarked er derfor blevet enige om at afholde vores
eget marked 2 gange årligt.
Tage Rasmussen og Bodil Schmidt danner sammen med Bjarne Vogt udvalget omkring foreningens loppemarked. Der mangler lopper.
Til foråret træffes afgørelse om tidspunkter for afholdelse af loppemarkedet i 2012.
Det besluttes at flytte møbler til et genbrugssted, hvor der sælges brugte møbler.
Sognebladet skal fortælle om loppemarkedernes afholdelse og overskud samt hvad pengene anvendes til.
sag nr.: 10-012: Julebelysning – reparation af lamper mm.
Der er fundet en leverandør af nye hjerter til belysningen og det besluttes at udstyre dem med
LED-belysning, men bygge dem op omkring de eksisterende rammer. Det besluttes at bestille 35
stk., som kommer til at koste ca. kr. 550 – 600 pr. stk. inkl. moms. Der skal laves et nyt ophæng
til lamperne, så de ikke tager skade under opbevaringen udenfor juletiden.
Der vil blive indkaldt til arbejdsweekend for at få lamperne bygget om med nye hjerter og lys.
sag nr.: 10-013: Kommuneplanen og udvikling af Kloster By og omegn herunder salg af Forsamlingshusgrunden.:
Der afholdes temamøde tirsdag den 20. september 2011 i Hallen kl. 19.00 til 22.00 hvor der
bliver mulighed for at få samlet forslag fra borgerne ind til projekter, som foreningen kan arbejde videre med og forsøge gennemført. Bodil Schmidt og Viggo Kofod laver oplæg til program
for mødet, som også vil indeholde et gruppearbejde samt en opsamling af resultatet herfra.
Iver Poulsen har kontaktet Borgmesteren, men der er ikke kommet svar på de stillede
spørgsmål omkring lokalplaner og udvikling af Kloster i fremtiden. Man her kun oplyst, at Forsamlingshusgrunden vil blive sat til salg, men heller ikke her er der sket noget.
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sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
Udvalget er fast besluttet på at få færdiggjort de forskellige igangværende ting før der sættes
nye tiltag i gang.
• der er nogle fejl på legeredskaberne, der skal rettes før de kan godkendes
• Der er kommet borde og bænke op på pladsen
• der er kommet et læhegn op som kan placeres ved bordene
• der er lavet en aftale med HIK om tømning af affaldsposer på pladsen
• der er lavet aftale om græsslåning på pladsen
Man forventer at få de lovede midler/tilskud fra LAG udbetalt inden længe., alle praktiske ting
er i orden.
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen
Intet nyt siden sidste møde.
Ad. 4: Punkter fra nuværende bestyrelsesår:
sag nr.: 11-002: Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
Der er fortsat ikke sket noget!
sag nr.: 11-003: Fordeling af VE-midler fra Vognkær vindmøller
Der er blevet afholdt 2 møder i Kloster med foreninger fra Hee, No, Sommerlyst og Holmsland
var repræsenteret. Det lykkedes ikke at opnå enighed om en fælles ansøgning, hvorfor hver forening har søgt hver for sig og der er indsendt ønsker på et samlet beløb på 6.2 mill. kr. Fra
Holmsland blev der søgt om i alt kr. 1.055.000.
Der vil komme besked fra Kommunen, når sagen har været behandlet på et byrådsmøde her i
september, om hvem der får og hvor mange penge der bliver til ansøgerne.
sag nr.: 11-004: Vedligehold af Johanne Høkers plads samt Polden
Der har været afholdt 2 arbejdsmøder, som gør, at områderne nu ser pæne ud.
Det forlyder fra Kommunen, at der snart vil blive givet grønt lys for igangsætning af omlægning
af Polden. Der mangler blot en afklaring på, hvilke og hvor mange materialer Kommunen kan
bidrage med. Inger Plougsgaard og Gunner Bojsen er klar til at gå i gang med de praktiske ting.
sag nr.: 11-005: Kunsten i Bevægelse
Bodil Schmidt er valgt som formand for den lokale gruppe og man er nu gået i gang med at beskrive områdets historie, natur, institutioner og kultur og hvem vi er. Der kan bidrages med billeder, aktiviteter, historier og beskrivelser mm.
Den 1. uge i september 2012 vil det endelige kunstværk skabes. Der er mulighed for at komme
med forslag til emne, placering mm.
sag nr.: 11-006: Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej
Der sendes en forespørgsel til Udvalgsformand Ole Kamp om mulighed for at få opkaldt en vejstrækning eller en plads, f.eks. Forsamlingshusgrunden efter Ragna Tang på trods af Kommunens udmelding om, at det gør man ikke mere.
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Ad. 5: Eventuelt
Der er et forslag fremme om flytning af postkassen fra Plejehjemmet og op til Brugsen. Der undersøges mulighederne for at gennemføre forslaget.
Der er givet tilsagn om opstilling af en søjle ved Vonå broen, således der ikke kan ske en overkørsel af broen med biler.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters foreningslokale.
Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.
Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________
Medlem Bodil Schmidt

______________________________________
Næstformand Chr. Holm Nielsen

_____________________________________
Medlem Susanne K. Larsen

______________________________________
Kasserer Tage Rasmussen

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt

Side 5

16-01-2012
Formand: Iver Poulsen

Røjklitvej 21, Holmsland
DK - 6950 Ringkøbing
e-mail: iver@poulsen.mail.dk

af 5

Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

