Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 20. januar 2014 - 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, Maybritt
Pugflod; Bjarne Vogt, Viggo Kofod (hele bestyrelsen)
Dagsorden for mødet var som følger:
1)
Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde
2)
Gennemgang af punkter fra bestyrelses år 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) Høringer - Midttrafik - bussernes køreplan
- Forslag til lokalplan 361 for rekreative forlystelsesanlæg ved Holmsland Klitvej,
Søndervig samt forslag til kommuneplantillæg 7
b) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej
c) Holmsland Bosætningsudvalg – beslutningsreferat (6.) pr. 25. november 2013
d) Offentliggørelse af Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern kommune
e) Ølstrup årets Landsby 2014
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 – udvidelse af antal sider med farver
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)
Generalforsamlingen i april
6)
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 25. november 2013, som underskrives.

Ad. 2:

Gennemgang af punkter fra bestyrelses år 2012 - 13:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Bogen vil formentlig være klar til udgivelse til sommer. Vi udsætter punktet igen og
udbeder os et budget for projektet til næste møde.
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b) Kloster Udviklingsudvalg – nedlæggelse af Kloster Udviklingsfond
Der er kr. 3.000 tilbage i udviklingsfonden, som er klar til nedlæggelse. Der indkaldes
til generalforsamling med henblik på nedlæggelse af fonden, som repræsenteres ved
formanden for de forskellige foreninger, der stod bag oprettelsen. Samtidig indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling, i tilfælde af, at der møder for få stemmeberettiget medlemmer frem til generalforsamlingen.
c) Ragna Tangs vej / plads
Der er fremsat ønske om en sti fra gadens fortov og ind til stenen. Det besluttes at efterkomme dette ønske og det vil til foråret blive etableret sammen med en sikring af
brostensbelægningen ved mindestenen med en betonkant.
d) Anløbsbro ved Spangen
Der er plantet 5 rækker læhegn mod vest i dobbelt længde bl.a. Rød-El, Taks og Sur
bær og der er heldigvis ikke oversvømmelse fra efterårets store regnmængder omkring
de nyplantede træer.
Der er ikke nyt angående anløbsbroen.
e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven
Vi har modtager kr. 10.000 fra Nordea og de bliver bogført med + og – i regnskabet.
Der sendes et brev til Nordea med en beskrivelse af anvendelsen af bidraget.
Ad. 3:

Nye punkter
- Høringer -

b)
c)

d)

e)

Midt-trafik – bussernes køreplan
Vedrørende køreplanen har bestyrelsen ingen kommentarer.
Telebussen bliver nok ikke brugt meget. Der er dog nogle ret gode
meldinger omkring brugen af dem. Systemet er nok ikke kendt af ret
mange. Vi sætter en annonce i Sognebladet
- Forslag til lokalplan 361 for rekreative forlystelsesanlæg ved
Holmsland Klitvej, Søndervig samt til kommuneplantillæg 7
Holmsland Sogneforening har ingen kommentarer til forslaget.
Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej
Der er blevet opsat skilt ved udmunding i stien langs med Søndervig Landevej.
Holmsland Bosætningsudvalg – beslutningsreferat (6.) pr. 25. november 2013
Udvalget foreslår, at der nedsættet fire grupper med hver sin dagsorden. Sogneforeningen foreslår, at man overfører de resterende emner fra temamødet den 20. september
2011, således disse punkter og emner bliver taget op og behandlet. Der tages et møde
med udvalget for at finde ud af hvorledes det gribes an. Der tages kontakt til Chr. Jepsen omkring muligheden for et få lavet en video. Der kaldes ind til et møde.
Offentliggørelse af Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern kommune
Kommuneplanen for 2013 – 25 er vedtaget. Der starter nu med det nye byråd en revision af planen, som bliver gennemgået de næste fire år.
Ølstrup årets Landsby 2014
Kommunen har indstillet Ølstrup til Årets landsby 2014.
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Ad.4:

Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 36.066,48 hvor de 10.000 er til skoleskoven.
Regnskabet vil blive klar til Sognebladets dead-line 3. feb. 2014
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
LAG mangler endnu at uddele mange penge fra den gamle ordning. Den nye ordning
med et nyt LAG er under forberedelse.
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
LDR har været nede på lavt blus, men nu vil udvalget blive lagt over unde Kulturudvalget i den kommunale styring. Man må så håbe det giver bedre mulighed for rådet
og dens virke.
d) Sognebladet
Sognebladet har haft kontakt til annoncørerne og der er et par stykker, der trækker deres annoncering tilbage.
Deadline for februar nummeret er mandag den 3. februar 2014.
e) Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer nu rimeligt med de nye ændringer. Der er dog vil fortsat en del
problemer med redigering siderne. Dette vil kræve en del arbejde med hjemmesiden,
men dette er et arbejde, som Apollo må lave uden beregning, da det er for sogneforeningen uvedkommende, da det er server- problemer.
f) Sogneforeningens Loppemarked
Der afholdes loppemarked fredag den 25. april 2014 på det sædvanlige sted. Der er
allerede nu mange lopper der skal gøres klar til dagen.
g) Kloster Legeplads
Der er desværre ikke nogen, der vil påtage sig den opgave, det er at stå for legepladsen. Formanden tager kontakt til Hallen for at høre om de vil overtage pladsen, som de
jo i forvejen har med i deres forsikringsordning. For Sogneforeningen vil dette ikke
give nogle ændringer, men det vil måske passe bedre ind i hallens aktiviteter og samtidig være et tilbud til hallens mange gæster, at der er legemuligheder for børnene. Der
vil formentlig heller ikke være problemer med at dagplejer med børn benytter pladsen.
h) Flag-allé – Juleudsmykning
 Flytning af flagstængerne på østsiden af Klostervej er endnu ikke sket og der er
heller opsat nye stænger ved nordsiden udkørsel af byen.
 Der er heller ikke blevet malet stænger endnu.
 Der skal søges om tilladelse hos kommunen om opsætning af flagstænger i Gl.
Sogn fra Kirkevej til Søndervig landevej. Der tages priser hjem på opsætning af 5
– 6 stænger på strækningen.
 Juleophænget blev meget medtaget af de to storme i december måned. Det er især
de røde hjerter, det er gået ud over. Der skal indkøbes nye og meget kraftigere
hjerter til en pris på ca. 1.000 kr. pr. stk. Det bliver nok nødvendigt at foretage udskiftningen over to år.
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken),
Det grønne hold fortsætter. Der skal ryddes op på Høkers plads.
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j) Arrangementer (Sct. Hans aften, Spil-Dansk aften, m.fl.)
Der vil komme nogle nye tiltag her i 2014 lover Bjarne Vogt.
Jule-banko var også i år velbesøgt og det resulterede i et lille overskud. Det vil nok
fremover blive en af de faste arrangementer op mod Julen.
Ad. 5:

Generalforsamlingen i april
Generalforsamlingen vil blive afholdt sammen med de samme foreninger igen i år og det
vil blive efter samme mønster som sidste år.
Kontingent for medlemskab i Holmsland Sogneforening vil fortsat blive kr. 100.
På valg i år er: Iver Poulsen
Bjarne Vogt
Maybritt Pugflod
Viggo Kofod

Ad. 5:

Eventuelt
Der er fortsat klager over den manglende pasning af græskanter langs stier i Kloster by.

Næste møde er fastlagt til:
Mandag den 17. februar 2014 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

________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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