Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. februar 2014 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmerne er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Bodil Schmidt, Lars Provstgaard, Christian Holm Nielsen, Maybritt
Pugflod; Bjarne Vogt og Viggo Kofod
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 – generalforsamling - opløsning
c) Ragna Tangs vej/plads
d) Anløbsbroen ved Spangen
e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven
3) Nye punkter
a) Holmsland Bosætningsudvalg – møde med repræsentanter fra udvalget 4. feb.
b) LDR holder møde i Kloster 3. marts kl. 19.00
c) Landsbypedel ordning under opstart
d) Indsamling af affald
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
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Ad. 1:

Ad. 2:

Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2014, som underskrives.
Gennemgang af punkter fra bestyrelses år 2012 - 13:
a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Det er nu Hans Krogsgaard, der er formand for Lokalhistorisk Forening for Holmsland
og Klitten. Der vil blive lavet et nyt budget for udgivelsen.
Vi udsætter punktet igen og afventer det nye budget for projektet.
b) Kloster Udviklingsudvalg – nedlæggelse af Kloster Udviklingsfond
Der er udsendt indkaldelse til generalforsamling den 17. marts 2014 med henblik på
nedlæggelse af fonden til formanden for de forskellige foreninger, der stod bag oprettelsen. Der er samtidig indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, i tilfælde af, at
der møder for få stemmeberettiget medlemmer frem til generalforsamlingen. Der er
desuden sendt indkaldelse til nogle sf den tidligere formænd, der var med til etableringen af Fonden.
c) Ragna Tangs vej / plads
Bodil Schmidt har været i kontakt med Kommunen omkring sti ind til stenen på
Ragna Tangs Plads. Det skal være en ca. 1,5m bred sti med 40 x 40 fliser i tre rækker
omkranset med chausses sten. Vi håber at Kommunen vil sponsere fliser og sten til
opgaven.
d) Anløbsbro ved Spangen
Friluftsrådet vil sponsere kr. 12.500 til den ønskede anløbsbro. Vi spørger også Ringkøbing Roklub og HGU om tilskud til etableringen, da det er medlemmer af disse
klubber, der får fornøjelse af anløbsbroen. Vi har fået et tilbud på etablering af broen
fra et lokalt tømrerfirma.
e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven
Der laves en arbejdsplan sammen med skolen for færdiggørelse af skoleskoven. Bodil
Schmidt samt en repræsentant fra skolen vil besøge Nordea og takke for deres bidrag
og orientere om projektet.

Ad. 3:

Nye punkter
a) Holmsland Bosætningsudvalg – møde med repræsentanter fra udvalget 4. feb.
Formanden Iver Poulsen orienterer om mødet samt henviser til det udsendte referat fra
mødet.
Der ønskes nedsat fire udvalg til at arbejde med følgende emner:
1) Den gode historie – PR-stafetten og vore eksisterende styrker
2) Sammenhæng og arrangementskalender – organisering
3) Erhverv, job og beskæftigelse – turisme og oplevelsesøkonomi
4) Udvikling og bosætningsmuligheder– den fysiske plan
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Udvalget ønsker at få et lille indslag på generalforsamlingen under eventuelt for
at reklamere for og fortælle om de fire emner. Der rundsendes også en liste, hvor
man opfordres til at skrive sig på, så man kan være med til at sætte handling bag
emnerne.
Der skal aftales en fast procedure for udvalgets møder med bestyrelsen.
b) LDR holder møde i Kloster 3. marts kl. 19.00
Sogneforeningen får en time til at fortælle om nogle af vores projekter samt vise nogle
af vore stærke sider.
Det vil blive emner som: Byggegrunde – Rundkørsel – Dagli’Brugsen – Baggers
Dæmning – Røjklit Havn – Spangen.
c) Landsbypedel ordning under opstart
Landsby-pedel ordningen startes nu op. Der bliver udsendt et ansøgningsskema. Her
skal vi anføre hvilke egenskaber en pedel skal have for at kunne være til hjælp på
Holmsland. Pedellen må ikke uføre opgaver, der hidtil udføres af kommunen eller private firmaer eller lønnede personer.
Vi skal lave en plan for de ca. 8 timer pr. uge, hvor vi kan beskæftige en pedel.
c) Indsamling af affald
Indsamlingen skal/bør ske tidligere end sidste år. Udkastning af aviser og reklamer
langs vejene drøftes. Det virker urimeligt, at man kan finde et stort antal plast poser
med papir, som ligger og flyder i rabatten i ugevis. Vi undersøger, om der er mulighed
for at begrænse eller forbyde den slags omdeling.
Det besluttes, at affaldsindsamlingen gennemføres den 25. april 2014 fra kl. 19.00 til
ca. kl. 21. Vi mødes ved Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor ruter og poser udleveres.
e) Ølstrup årets Landsby 2014
Ølstrup blev valgt til Årets landsby 2014. Tillykke med det.
Ad.4:

Gennemgang af faste punkter på mødet:
a) Foreningens økonomi
Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 22.234,89. Foreningen har i år et overskud på
knap kr. 21.000, hvilket er skabt på bagrund af et stort bidrag fra Hegnsynsforeningen.
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune
LAG vil blive fortsat i nye rammer fra 2015, hvor den næste periode starter.
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
LDR holder også i år generalforsamling sammen med LAG i Stauning på restaurant
Stauning Havn. Der vil her være mulighed for at få valgt endnu et bestyrelsesmedlem
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ind i bestyrelsen, så den kan blive fuldtallig. Fra Holmsland kan vi foreslå Just Enggrob, der har sagt ja til at stille op, men det betyder også, at vi møder frem for at
stemme på ham.
d) Sognebladet
Sognebladet bliver i februar udgaven på 68 sider med beretninger og regnskaber i forbindelse med den fælles generalforsamling for de 5 foreninger den 4. april.
Der er et par annonce annoncører der har trukket sig i år. Bladet udkommer sidste uge
i februar
e) Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer nu rimeligt og har også fået et par rosende ord. Der er nu kommet flere arrangementer fra andre foreninger med på hjemmesiden.
f) Sogneforeningens Loppemarked
Der afholdes loppemarked fredag den 30. og lørdag den 31.maj. 2014 på det sædvanlige sted. Der er allerede nu mange lopper der skal gøres klar til dagen.
g) Kloster Legeplads
Der er i 2013 lavet en aftale mellem HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter omkring brugen af Sogneforeningens legeplads. Det er aftalt, at
- Bodil Schmidt er tovholder omkring alle spørgsmål og brug af pladsen
- Mariann Jeppesen sørger for det årlige syn og godkendelse af pladsen
- Dorthe Christiansen har lovet at stå for det daglige tilsyn
- Holmsland Idræts- og Kulturcenter har tegnet erhvervsforskning for pladsen
- Kommunen står for græsklipningen på det store område
- Centerets frivillige græsfolk slår græs mellem legeredskaberne
Dagplejerne, der benytter pladsen, har udtrykt ønske om lidt mere læ samt en madpakkehus på pladsen. Der vil blive søgt om sponsorbidrag til et madpakkehus samt til noget beplantning på pladsen.
h) Flag-allé – Juleudsmykning
- Der skal bruges 4 flagstænger ved Gl. Sogn Kirkevej
- Maling af flagstængerne vil blive gjort inden påske
- Stængerne på sydsiden af Klostervej vil blive flyttet ind
Forslag til reparation/fornyelse af julebelysningen:
- En LED-stjerne til erstatning af hjertet. Der laves en prøvemodel.
- Man ombygger de nuværende med nye vindbestandige hjerter med ½delen pr. år
Der undersøges, hvilke muligheder og udgifter de to løsninger vil give.
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken),
Rengøringen på Høkers plads og på Polden starter næste uge
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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. Der vil snarest blive afholdt møde i udvalget, så der kan blive sat datoer på arrangementerne.
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 og det bliver med højtaler-anlægget i brug.
Der er accept fra ordstyreren fra de to forrige år til at stille op også i år.
Der er fundet nogle personer, der har sagt ja til at stille op til valg til bestyrelsen. Der
mangler dog endnu et par stykker, hvilket der arbejdes på.
Der holdes et forberedende møde alle 5 foreninger onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00

Ad. 5:

Eventuelt
Sogneforeningen er ikke med i den hjælperfest, som Holmsland Idræts- og Kulturcenter
inviterer til. Foreningen vil selv udvælge hvem der fortjener en hilsen. Skal alle, der hjælper med de forskellige gøremål i foreningen, vil det blive et stort antal. Foreningen sætter
dog stor pris på alle hjælpsomme hænder, for uden dem er det ikke muligt at holde Sogneforeningen i live.

Generalforsamlingen for 2013 – 2014 er fastsat til:
Fredag den 5. april 2014 kl. 17.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Mødeindkaldelse med dagsorden er givet i Sognebladet samt i Ugeposten i uge 9-2014.
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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