Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 30. september 2013 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Bodil Schmidt,, Lars Provstgaard, Christian Holm Nielsen, Viggo Kofod
Fraværende med afbud: Maybritt Pugflod; Bjarne Vogt,
Gæster: Ivan Schmidt vedr. hjemmesiden
Dagsorden for mødet var som følger:
1) Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde.
2) Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
b) Kloster Udviklingsfond
c) Ragna Tangs vej/plads
d) Anløbsbroen ved Spangen
e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven
3)

Nye punkter
a) Opslagstavlens brug og anvendelse
b) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej
c) Projekt til fremskaffelse af midler til indkøb af udstyr på grønne områder

4)

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 (Grundlovsmøde, sommer-/høstfest, Spil-Dansk aften, m.fl..)

5)

Eventuelt

Ad. 1:

Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet
den 19. august, som underskrives.

Ad. 2:

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Punktet behandles igen på næste møde
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b) Kloster Udviklingsudvalg – nedlæggelse af Kloster Udviklingsfond
Alle har accepteret opløsningen af fonden. Fondens vedtægter har ingen noter vedr. opløsningen af fonden. Advokat Mogens Jepsen spørges, da han har været med til oprettelsen.
c) Ragna Tangs vej / plads
Arrangementet blev afviklet i flot septembervejr med sol og varme, således de udendørs
aktiviteter kunne finde sted i hyggelige og gode forhold, hvor alle kunne være med. Der
var vel samlet mere end 200 mennesker ved afsløringen af stenen, som blev fulgt af nogle
flotte taler og sang med hjælp fra Kammerkoret.
Familien var meget glade for det minde, der her blev sat og den efterfølgende fest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter blev præget af familiens taknemlighed og sammenhold. Først
gav folkedanserne en flot opvisning af en serie af Ragna Tangs danse og efter en munter
kaffebord var der Ragna Tang danse for alle i hallen.
Regnskabet er endnu ikke gjort op, idet der mangler fakturaer fra flere af de implicerede
firmaer. Familien har sponseret med et beløb på kr. 1.000.
d) Anløbsbro ved Spangen
Kommunen har nu sagt ja til at vi kan gå i gang med anløbsbroen. Der arbejdes på at få
planen gjort færdig, så alle omkostninger kan bedømmes og findes.
HGU har som brugere sagt ja til at hjælpe med økonomien omkring anlægsarbejdet.
e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven
Sagen afventer tilsagn fra Nordea som sponsor før der gøres mere.
Ad. 3:

Nye punkter
a) Opslagstavlens brug og anvendelse:
Der mangler fortsat at blive lavet et udkast omkring nye regler for anvendelse og brug af
opslagstavlen på Dagli’Brugsens væg. Dette opsættes i opslagstavlen.
b) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej
Kommunen rykkes endnu engang for opsætning af et skilt ved cykelstiens udmunding i
stien langs med Søndervig Landevej. De har lovet, at det snart kommer.
c) Projekt til fremskaffelse af midler til indkøb af udstyr på grønne områder
Der er fremkommet forslag om, at man ved at lave nogle ”kunst”ting, som så efterfølgende
sættes på auktion, hvor indtægterne går til det bestemte formål. Der mangler dog fortsat
nogle ideer til projektet. Hans Ruby har tidligere været med i et lignende projekt. Formanden vil kontakte Hans Ruby.

Ad.4:

Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 12.094. Der er fortsat ubetalte regninger i forbindelse med Ragna Tang arrangementet.
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b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
Intet nyt. Der er ikke fremkommet information om den fremtidige form og drift af disse
tilskudsmidler fremover.
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Torben Mortensen har ikke nyt fra LDR
d) Sognebladet
Holmsland Sogneforenings hjemmeside adresse bør og skal stå på bladets forside. Dette
kommer fremover.
Deadline for november nummeret er fredag den 1. november 2013.
e) Hjemmesiden
- Kursus vedr. brug af hjemmesiderne for alle tre foreninger blev afholdt den 21. august,
hvor. Malte fra Apollo kom og underviste.
- Det skal undersøges hvad rettelser af fejl / kontakt til Apollo koster. Hvad dækker den
årlige afgift af den slags ting? Der laves et oplæg til en aftale om hjælp og vedligehold
af hjemmeside-programmet.
- Ivan har nu fået lavet automatisk billedskift på den fælles kalender samt på Holmsland
sogneforenings hjemmeside. Der er nu på den fælles forside lavet 3 gallerier med billedskift. Ivan gav en fremvisning af resultatet, som blev godkendt.
- Der gøres nu en indsats for at få foreningerne på Holmsland til at bruge den fælles kalender. Ivan Schmidt vil opsøge foreningerne og udbringe budskabet.
- Der mangler også en opdatering af de forskellige foreningers bestyrelser. Iver og Viggo sætter sig sammen for at få dette opdateret.
- Det undersøges, om HGU og Hallen har adgang til den fælles forside.
f) Sogneforeningens Loppemarked
Containeren bliver nu regelmæssigt tømt for effekter af Bodil, således de kommer på lager
på Bandbyvej.
Ordningen med Genbrugspladsens personale går tilfredsstillende.
g) Kloster Legeplads
Legepladsens forsikringsforhold er i orden. Marian Jeppesen har henvendt sig hos Kommunen for at få deres godkendelse af pladsen.
Der mangler fortsat nogle unge mennesker, der har lyst og interesse i at hjælpe til og være
med til at stå for brug og vedligehold af pladsen..
h) Flag-allé – Juleudsmykning
- Flytningen af flagstængerne på Klostervejs østside syd for byen er endnu ikke blevet
gjort.
- Det undersøges, om der skal indkøbes nye stænger til den udvidede flagallé nord for
byen.
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Arrangementet med tænding af juleudsmykningen rykkes muligvis en uge til første søndag
i Advent. Dette bliver så i år den 1. december. Det vil passe fint, så man ikke kommer i
konflikt med arrangementer i Søndervig.
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken),
Vores pladser ser fortsat pæne ud. Der er dog fortsat brug for hænder til at lave og holde de
forskellige steder.
j) Arrangementer (Sct. Hans aften, Spil-Dansk aften, m.fl.)
- Spil-Dansk Cafe’aften bliver torsdag den 10. oktober. Det arrangeres sammen med
Hallen. Bl.a. kommer nogle af skolens elever og synger nogle sange.
- Bjarne Vogt indkalder til møde i det fælles festudvalg i henhold til liste som Iver Poulsen sender: Det er Nine Mortensen. Idrætcentret, Katrine Kaspersen. Din Egen Forening. Bent Erik Iversen. HGU: Mette Rasmussen. Daglig Brugsen plus Bjarne Vogt
Ad. 5:

Eventuelt
Sagen og anlægsarbejdet med stiforbindelse over Baggers Dæmning ligger fortsat hos Naturstyrelsen. Vi håber fortsat, at stien kommer til næste år.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Mandag den 25. november 2013 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
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 Lars Provstgaard

______________________________________

_____________________________________
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