Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Bodil Schmidt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,
Maybritt Pugflod, Viggo Kofod
Ingen fraværende.
Dagsorden for mødet var som følger:
1) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde.
2) Punkter fra sidste møde samt nye emner:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
b) Ny repræsentant til LDR klar til forårsmødet i 2013
c) Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender
d) Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden"
e) Flytning af foreningens udhængsskab
f) Projekt ”Fra den lokale jord til det lokale bord”
g) ”Årets Holmbo”
3) 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)
j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.)
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
l) Generalforsamlingen
4) Eventuelt

Ad. 1:

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat, som underskrives.

13-02-2014
Formand: Iver Poulsen

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

Side 1 af 5
Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Ad. 2: Nye punkter fra sidste møde samt nye emner
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Punktet udsættes igen. Der mangler stadig et budget for projektet.
b) Ny repræsentant til LDR klar til forårsmødet i 2013
Torben Hjøllund Mortensen har sagt ja til at overtage pladsen i Forretningsudvalget i
Landdistriktsrådet. Han vil overtage pladsen ved LDR’s generalforsamling den 18.
april 2013.
c) Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender
Kommunen har gennem længere tid "barslet" med en samlet aktivitetskalender for aktiviteter i kommunen, der skal placeres på kommunens hjemmeside www.rksk.dk.
I tilbuddet er der en gratis kalender, der kan implementeres på alle de sognehjemmesider, der måtte ønske det.
Sognehjemmesidernes kalender viser de aktiviteter, der hører deres område til.
Aktivitetskalenderen er ikke bedre end det, brugerne gør den til, det betyder, at dem
der indtaster oplysninger til kalenderen i KulturNaut får deres aktiviteter vist, dem der
ikke gør får ingenting vist i kalenderen.
Som eksempel på, hvordan det kan se ud, kan nævnes den kalender, der er lavet til Marina Guide - altså hvor der er en samlet kalender med alle aktiviteter , men også så man
kan vælge den enkelte havn (sogn). Det der i givet fald ville være synligt på jeres sognehjemmesider ville svare til sognets "egen" kalender.
Det besluttes at afvente reaktionen fra andre sogne. Vi kan evt. lave en ”Link” til denne
kalender fra vores hjemmeside.
d) Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden"
Puljeguiden indeholder en komplet database med alle relevante fonde og puljer, der
kan søges med henblik på at støtte projekter. Derudover består Puljeguiden af en vejledning, som giver alle brugerne systematisk hjælp til alle trin i fundraising projektet.
Puljeguiden er meget brugervenlig og nem at søge informationer i. Det er derfor meget
lettere at danne sig et godt overblik over støttemuligheder. Endelig indeholder Puljeguiden gode anvisninger på, hvordan projekter kan føres videre fra ide generering til
projektansøgninger, og projektstyring.
For at nå hele vejen fra den spæde ide til det gennemførte, finansierede projekt, skal du
igennem fundraisingens fire faser: Ide fasen – Forberedelsesfasen – Ansøgningsfasen Gennemførelsesfasen. Puljeguiden giver dig udførlige metodebeskrivelser, procesværktøjer og tjeklister, som bringer dig sikkert gennem hver fase.
Ringkøbing-Skjern Kommune afprøver Puljeguiden i en 3 årig periode. Meido 2014
evalueres systemet med henblik på, om kontrakten skal forlænges.
Ovennævnte er til orientering og til evt. senere brug.
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e) Flytning af foreningens udhængsskab
Arbejdet sættes i gang næste gang der kommer en elektriker til Dagli’Brugsen.
f) Projekt ”Fra den lokale jord til det lokale bord”
I vores område har Formanden haft kontakte til nogle af dem for at høre om deres
holdning til projektet. Et firma har tilmeldt sig til projektet.
g) ”Årets Holmbo”
Ringkjøbing Landbobank har givet tilsagn som sponsor for udnævnelsen. Indstilling ud
fra forslag fra Sognebladets eller Hjemmesidens læsere indtil 20. marts behandles af
udvalget, der kommer med en person til den fælles generalforsamling den 5. april 2013
Ad. 3:

Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
Der er begyndt at komme penge ind fra kontingenter.
Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 12.900.
Fra ”Kunsten i Bevægelse”, der gav et underskud på kr. 2.278 er der givet kommunal
underskudsgaranti. Kassereren vil søge underskuddet dækket fra Kommunen.
Fakturaer fra Apollo-media vedr domænenavn afleveret til betaling
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
LAG har ikke haft møde siden sidste bestyrelsesmøde
Der er afsat 2,2 mio. kr. til 2013. Om ordningen fortsættes, er der fortsat uklarhed om.
Der holdes Generalforsamling den 18. april 2013 i Restaurant Stauning Havn.
Iver Poulsen vil gerne afløses som tilknyttet til LAG-bestyrelsen, hvor han er suppleant
og kan deltage i bestyrelsesmøderne med stemmeret.
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Der er ved det seneste møde besluttet at få opdateret vedtægterne for LDR i Ringkøbing-Skjern Kommune. Viggo Kofod har udarbejdet et forslag, der vil blive fremlagt
på den kommende generalforsamling. Der er Generalforsamling i LDR sammen med
LAG den 18. april 2013.
Der bør laves en profilering af LDR, så det kan blive kendt i hele kommunen og brugt
til kontakt og vejledning ved henvendelser ind i det kommunale system.
Det samles stof til et nyhedsbrev.
d) Sognebladet
Der bør være en annonce for indsamling af jern- og metalskrot i hvert nummer af Sognebladet.
e) Hjemmesiden
Vores Hjemmeside www.holmsland.dk (husk CTRL + click) for HGU, Holmsland
Idræts- og Kulturcenter og Holmsland Sogneforening blev kritiseret, idet man ikke
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kunne finde hjemmesiden ved brug af ”www.kloster.dk” som måske ville være den naturlige søgenavn. Vi kan dog ikke få ejerskab over denne hjemmesideadresse.
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
Det næste loppemarked afholdes fredag den 19. april 2013 fra kl. 14.00 til kl. 17.00.
Der laves en folder til omdeling, hvor der også opfordres til at finde og aflevere ”lopper” til markedet. Evt. henvendelse kan ske til Bodil Schmidt.
g) Kloster Legeplads
Formanden har haft kontakt med Marianne Jepsen, som er formand for brugergruppen.
Vedligehold af pladsen tages med ind under ”Det Grønne Hold”, hvor der skal findes
en ”Tov-holder” og en række hjælpere. Der rundsendes lister til generalforsamlingen,
hvor man så kan skrive sig på til de områder, man har lyst til at hjælpe til ved.
h) Flag-allé – Juleudsmykning
Der er manglende interesse for benyttelse af en flag-allé til Kloster. Sidste år var der
kun 2 arrangementer, hvor man ønskede en flag-allè.
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.
Kommunen slår græsset.
Sogneparken
2-3 arbejdsdage om året. Klipning af buske
og træer. Peter Johansen slår græsset. Viggo
Kofod tømmer skraldespande.
Spangen
Forskønnelse og vedligeholdelse af pladsen.
Kommunen henter affald
Legepladsen
Vedligeholdelse af legeredskaberne. Opved centeret
samling af affald og tømning af skraldespande. Kommunen slår græsset mod betaling fra HIK

Ansvarlig:
Bodil Schmidt

Bodil Schmidt

Kresten Sørensen

Bodil Schmidt kontakter kommunen for at få klarlagt, hvilke opgaver kommunen tager
sig af på de grønne områder.
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j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.)
- Næstkommende arrangement bliver Sct. Hans aften. Det foreslås arrangeret som
sidste år og der findes en person, der vil holde båltalen.
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
- Vi har fået forslag til Lokalplan 274 til udtalelse. det vedrører et område tril sommerhusformål ved Klevevej. Vi har ingen bemærkninger.
- Forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 er ligeledes blevet tilsendt til offentlig høring frem til 2. maj 2013.
- Der bør nedsættes et udvalg, der kan finde ud af, hvorledes der kommer gang i
Klosters udvikling. Formanden vil ved generalforsamlingen benytte lejligheden og
opfordre til forslag til udnyttelse af de tre områder, vi har liggende i Kloster til
fremtidig boligbyggeri.
l) Generalforsamlingen
Der afholdes som tidligere omtalt fælles generalforsamling fredag den 5. april 2013.
Chr. H. Nielsen, Bodil Schmidt og Lars Provstgaard er på valg i år. Alle modtager
genvalg. Der holdes middagspause kl. 18.30
Ad. 5:

Eventuelt
- intet til drøftelse.

Generalforsamlingen for 2012 – 13 er fastsat til:
Fredag den 5. april 2013 kl. 17.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters.
Mødeindkaldelse givet i Sognebladet.
Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________
Medlem Bodil Schmidt

______________________________________
Næstformand Chr. Holm Nielsen

_____________________________________
Medlem Lars Provstgaard

______________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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