Referat fra Bestyrelsesmøde
Konstituering af bestyrelsen
Mandag den 22. april 2013 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er indkaldt til konstitueringsmøde og til bestyrelsesmøde som
ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Bodil Schmidt, Bjarne Vogt, Maybritt Pugflod,
Viggo Kofod
Fraværende: Lars Provstgaard (u. afbud) Ingen suppleanter var mødt frem.
Dagsorden for mødet var som følger:
1) Velkomst til de genvalgte medlemmer i bestyrelsen.
2) Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder
3) Drøftelse af generalforsamlingen den 5. april 2013
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13:
Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender
Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden"
”Årets Holmbo”
Indsamling af affald
Navngivelse af vej / plads

5) Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
d) Sognebladet
e) Hjemmesiden
f) Sogneforeningens Loppemarked
g) Kloster Legeplads
h) Flag-allé – Juleudsmykning
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken m.fl.)
j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.)
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
l) Generalforsamlingen
6) Eventuelt

Ad. 1:

Iver Poulsen byder velkommen til konstitueringsmødet med tak til de genvalgte og deres tilsagn for endnu en periode i bestyrelsen.
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Ad. 2:

Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand:
Iver Poulsen
Næstformand:
Christian Holm Nielsen
Kasserer:
Maybritt Pugflod
Sekretær:
Viggo Kofod
Bestyrelsesmedlem:
Bodil Schmidt
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Vogt
Bestyrelsesmedlem:
Lars Provstgaard
Fordeling / Uddelegering af ansvarsområder med opgaver og poster:
Bladudvalg: Iver Poulsen (ansv.h.) Lars Provstgaard (annoncer)
Frivillige: Mogens Tarp, Ivan Schmidt
Flag-allè:
Bodil Schmidt – Frivillige: Svend Jensen
Loppemarkedet: Bodil Schmidt, Bjarne Vogt
Frivillige: Inger Plougsgaard, Gunnar Bojsen
Julebelysningen: Chr. Holm Nielsen, Lars Provstgaard, Bjarne Vogt
Udhængsskab:
Bodil Schmidt
Hjemmeside:
Viggo Kofod
Legepladsudvalg: Marian Jeppesen
Landdistriktsrådet:
Formanden samt frivillig Torben Mortensen
Årets ”Holmbo”: Bjarne Vogt, Chr. Holm Nielsen, Bodil Schmidt
Kloster Udviklingsfond:
Fonden styres af Christian Holm Nielsen, Mogens Jepsen og Hans Ruby. Det undersøges,
hvordan situationen er og Christian indkalder til møde i fonden. Sagen tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Øvrige opgaver, der varetages af folk udenfor bestyrelsen:
Sogneparken:
Kresten Sørensen, Affaldskurve tømmer Viggo Kofod
Bladudbringningen:
Frivillige pensionister (Krocket klubben m.fl.)
Indsamling af ”Lopper” på Genbrugspladsen.
Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts, 2013, som underskrives.

Ad. 3: Drøftelse af generalforsamlingen den 5. april 2013
Der er fra flere sider givet positivt udtryk for generalforsamlingernes afholdelse med en
spisepause midtvejs. Det var fint med mulighed for at få snakket og diskuteret emnerne på
de forskellige foreningers dagsorden og deres beretninger. Muligheden for at få passet
børn under mødet blev ikke det store tilløbsstykke, idet der kun kom fire børn.
Iver Poulsen kalder foreningerne sammen til en evaluering af generalforsamlingen.
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Ad. 4:

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Punktet udsættes, idet der er kommet nye forhold for VE-midler og en virkning heraf kendes endnu ikke.
b) Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender
Formand og sekretær undersøger, hvorledes kalenderen virker og sagen/tilbuddet tages op
på næste møde.
Man frygter, at man helt vil blive overset, hvis der kommer 30 – 40 lokale områders aktiviteter frem her. Arbejdet med at vedligeholde og opdatere kalenderen vil ikke blive mindre
end det der nu er med vores egen kalender.
c) Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden”
Afventer en nærmere undersøgelse af muligheden.
d) ”Årets Holmbo”
Tekst fra omtalen fra avisen samt billede sendes til Sognebladet, således dset kommer med
i næste nummer.
e) Indsamling af affald
Formanden kontakter Lodberg Hede Grundejerforening om der er stemning for at lave en
indsamling evt. et aftenarrangement midt i maj måned.
f) 5avngivelse af vej / plads
Kommunens tekniske udvalg kan acceptere en navngivelse af Forsamlingshusgrunden, således den kommer til at hedde Ragna Tangs Plads. Når området engang vil blive solgt og
udstykket, vil man så give en fordelingsvej navnet Ragna Tangs Vej.
En sten omkranset af fliser, for at lette græsklipningen, bekostes af Sogneforeningen og det
undersøges, om der er en sten fra Ragna Tangs daværende landbrug, der kan anvendes.

Ad. 5:

Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 36.299,01
Man mangler at få afregnet for generalforsamlingen
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
LAG har den 18. april 2013 i Restaurant Stauning Havn afholdt generalforsamling. Her
fremlagde formanden Jørgen S. Madsen beretning for de ca. 75 mennesker der var mødt
frem. Generalforsamlingen blev afholdt sammen med LDR – Landdistriktsrådet for Ringkøbing-Skjern Kommune. Se nedenfor.
Beretning og regnskab med budget for 2013 kan ses på hjemmesiden
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Iver Poulsen ønskede at trække sig som suppleant til LAG’s bestyrelse og hermed har
Sogneforeningen ingen direkte kontakt til LAG. Man kan dog altid se, hvad der er gang i
på www.lag.rksk.dk og her kan man se terminer for ansøgning om tilskud til projekter.
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
LDR afholdt sammen med LAG deres generalforsamling den 18. april 2013 i Stauning på
restaurant Stauning Havn.
Her blev beretning og regnskab fremlagt og godkendt og der var nyvalg til bestyrelsen til
to medlemmer.
Den nye bestyrelse ser således ud: - Kees Kastelijn, Hemmet
- Niels Linde Nielsen, Hoven
- Jørn Dalgaard, Fiskbæk
- Pernille Priess Pedersen, Ølstrup
- Torben Mortensen, Kloster
- Diana DePlace, Række Mølle
Det aftales herefter at følgende personer er valgt kun for 1 år:
- Kees Kastelijn, Hemmet
- Torben Mortensen, Kloster
- Niels Linde Nielsen, Hoven
På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev de nye vedtægter vedtaget og
godkendt. Beretning og regnskab kan findes på hjemmesiden.
Med den nye bestyrelse har foreningen ingen direkte kontakt til LDR, men vi har Torben
Mortensen her fra Holmsland med og derved kan vi holde os opdateret og få information
om sager, der har interesse for Holmsland.
d) Sognebladet
Der er dead-line den 3. maj 2013 for materiale til næste nummer
e) Hjemmesiden
Vores hjemmeside www.holmsland.dk (husk CTRL + click) for HGU, Holmsland Idrætsog Kulturcenter og Holmsland Sogneforening med den fælles forsidekalender benyttes
måske ikke så meget. Der har ikke været nogen reaktion på det tilbud, der var i Sognebladet om fri benyttelse af denne kalender til arrangementer i Kloster og på Holmsland.
Det aftales, at Viggo Kofod laver et oplæg til invitation af alle foreninger på Holmsland
for at formidle budskabet og vise, hvorledes der let kan indrykkes/slettes ting i kalenderen.
Viggo Kofod søger hjælp til opdatering og evt. omlægning af hjemmesiden.
Der vil snarest blive holdt et kursus for dem, der skal holde hjemmesiderne opdateret. Dato
for kurset annonceres på Hjemmesiden, når den er fastlagt.
f) Sogneforeningens Loppemarked
Loppemarked afholdt fredag den 19. april 2013 gag et overskud på knap 5.500 kr. Der var
ikke voldsom mange mennesker, da der ugen forinden havde været 2 store loppemarkeder.
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Den nye situation på genbrugspladsen medfører, at vi hver 14. dag vil gennemgå Loppecontaineren og flytte lopper til Bandsbyvej.
Der er stemning for afholdelse af endnu et loppemarked inden sommerferien foruden det
efterårs-loppemarked, som vi tidligere har afholdt.
g) Kloster Legeplads
Det Grønne hold for Legepladsen kaldes ind til møde for at få klarhed over forholdene som
vedligehold, pasning, reparation og forsikring for pladsen. Bodil Schmidt kalder ind.
h) Flag-allé – Juleudsmykning
Der blev ikke malet flagstænger før sæsonens start. Dette vil blive udsat til efteråret. Der er
indkøbt nogle nye flag og vimpler..
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken),
Bodil Schmidts oversigt over de områder, hvor vi vil benytte ”Grønt Hold” til pasning.
Her nedenfor er nævnt de forskellige arbejdsområder:
Områder:
Arbejdsopgaver:
Æ Pold
4-5 arbejdsdage om året ( en arbejdsdag er
højest 2 timer). Rengøring af bedene og
volden. Opsamling af affald og fejning.
Fjerne alger på stenene.
Johanne Høkers
4-5 arbejdsdage om året. Fjernelse af
Plads
ukrudt. Nedklipning af buske og træer. Peter
Johansen slår græsset. (betaling: 400 kr./år)
Sogneparken
2-3 arbejdsdage om året. Klipning af buske
og træer. Peter Johansen slår græsset. Viggo
Kofod tømmer skraldespande.
Ragna Tangs Plads Kommunen vil stå for græsklipningen
Pasning af område med Navnesten og fliser
Spangen
Forskønnelse og vedligeholdelse af pladsen.
Kommunen henter affald
Legepladsen ved
Vedligeholdelse af legeredskaberne. Opcenteret
samling af affald og tømning af skraldespande. Kommunen slår græsset med stor
maskine

Ansvarlig:
Bodil Schmidt

Bodil Schmidt

Kresten Sørensen

John Larsen
Marian Jeppesen

Bodil Schmidt rykker kommunen for at få klarlagt, hvilke opgaver kommunen tager sig af
på de grønne områder.
Der er forslag om etablering af en anløbsbro ved Spangen. Maybritt Pugflod undersøger
evt. muligheder for at finde sponsorer til et sådan projekt.

25-06-2013
Formand: Iver Poulsen

Langelandsgade 71
DK - 6950 Ringkøbing
e-mail: iver@poulsen.mail.dk

Side 5 af 6
Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Referat fra Bestyrelsesmøde
Konstituering af bestyrelsen
Mandag den 22. april 2013 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Skolen spørger om tilskud til etablering / færdiggørelse af skoleskoven. Det er bestyrelsens indstilling, at det er et projekt som vi måske kan være fælles om sammen med Skolens Støtteforening.
j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.)
- en af de næstkommende arrangement bliver Sct. Hans aften. Det foreslås arrangeret som
sidste år og Ole Lange foreslås som båltaler. Iver Poulsen undersøger muligheden, der
vil holde båltalen.
- Det foreslås, at Iver Poulsen tager spørgsmålet om fællesskab op ved de forskellige arrangementer med til evalueringsmødet omkring generalforsamlingen.
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
- Den besluttede oprettelse af et Udviklingsudvalg vil få overdraget de emner og punkter,
som vi har indsamlet og bearbejdet de sidste par år.
Ad. 6:

Eventuelt
- intet til drøftelse.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters.
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

_____________________________________

______________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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