Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag d. 19.juni kl.19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Fraværende: Dorthe Krogsgaard og Bjarne Vogt

Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af
referat fra mødet d. 19.maj

1.

Referatet godkendt og underskrevet

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2013-2014

2a

Ansøgning om tilskud til udg. Af
”Holmsland og Klittens Historie bind 3”

Der gives et tilskud på 5000 kr. til
udgivelse af ”Holmsland og Klittens
Historie bind 3”

Sjoerd/Dorthe

2b

Anløbsbroen ved Spangen

Broen gøres færdig i løbet af uge 26.
De 12 500 kr. fra Friluftsrådet kan
dække udgifter til materiale. Pengene
indkasseres, når vi har alle bilag.
Husk at kreditere Mogens Slot og
Holmsland Tømrer-og Maskinsnedkeri
ved indvielsen af anløbsbroen.
Indvielsen aftales med Friluftslauget.

Bodil

2. Nye punkter
3a

Referat fra evalueringsmødet med de 5
foreninger vedr. fælles
generalforsamling

Enighed om at fortsætte med fælles
generalforsamling.

Sjoerd

3b

Opsætning af annonceringsskærme i
brugsen og i centeret.

Sjoerd

3c

Udvikling af infrastrukturen til glæde
for turister og herboende. Hvilke
muligheder rummer vores område for
en aktiv ferie?

De 5 foreninger tilslutter sig
opsætning af fladskærme til
annoncering af aktiviteter på
holmsland.dk. Placering i
Dagli´Brugsen og i Centeret. Samlet
pris 12-13000kr. Sogneforeningen
sørger for det praktiske. Etableres i
forbindelse med Dagli´Brugsens
renovering i september.
En naturlig opgave for
marketingsgruppen under HB.
Mange spørgsmål:
Hvem er målgruppen?
Hvilke minioplevelser har vi på

Sjoerd/Svend

Holmsland?
Hvilke temaer ønsker vi ”at sælge”?
Hvor er stedets
knudepunker/fixpunkter?
Er det vandre-, cykel-, ride- eller
roture, vi kan/vil tilbyde?
Svend sender oversigt over, hvad der i
øjeblikket findes af tilgængeligt
materiale omkring emnet.
3d

Indkøb af rammer til annoncering på
byskiltene

Udsættes. Bodil tager igen kontakt til
Ringkøbing Skilte for bedre at kunne
vurdere om rammerne tjener
formålet.

3e

Sankt Hans fest ved Røjklit Havn

Er på skinner. I år opkræves 20 kr. for
kaffe og brød

3f

Folkedansearrangement d. 26. august
på Ragna Tangpladsen














Spillemænd og dansere har
sagt ja. Udgifter til spillemænd
600-800 kr.
Start kl. 19
Der sælges pølser, øl,
sodavand og kaffe.
Fest uden stole og borde.
Christian kan skaffe et gulv
uden betaling.
Ole Tang har sagt ja til denne
aften at komme og fortælle
om Holmlands originaler.
Christian kommer med et
oplæg /en drejebog inden
1.juli
Der annonceres på
aktivitetskalenderen, HIMS og
Ugeavisen. Der omdeles
annoncer i
sommerhusområdet. (Kan
gøres samtidig med
annoncering af
loppemarkedet)
Aflysning i tilfælde af regnvejr
Og mon ikke Dorthe har en
pølsevogn??

Sjoerd/Bodil

Christian

3. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

D. 13. juni var saldoen på
bankkontoen kr. 68.701,25

Dorthe

Der ligger en enkelt stor regning på
trykning af det sidste udkomne
Sogneblad på kr. 8.756,25 som er sat
til betaling i næste uge.
Hede Danmark skal have 7.292,81 kr.
for planterne til Skoleskoven. Resten
af de 10 000 kr. fra Nordea bliver
stående på kontoen til næste
plantedag.

4b

Bosætningsarbejdet

Fint og inspirerende opstartsmøde.
Referat tilsendt.
Svend har fået inspirationsbøger fra
DTU. Bøgerne fordeles i
arbejdsgrupperne.
Svend sender lister med
gruppemedlemmernes navne

Svend

4c

LAG

Intet nyt

Sjoerd

4d

LDR

Intet nyt.

Sjoerd

4e

Sognebladet

Artiklen med Rune i majnummeret har
udløst positiv reaktion.
I augustnummeret interview med
Sjoerd. En opgave for Mogens Tarp.

Sjoerd

4f

Hjemmesiden

Sjoerd

4g

Loppemarked

Der efterlyses en introduktion. Eks.
”Hvad sker der på Holmsland?” eller
”Det sker på Holmsland.”
Sjoerd kontakter Ivan.
Overskud på 16 000 kr. Næste
loppemarked 5.-6.september. Husk at
gøre reklame for Holmsland
Sogneforening

4h

Kloster Legeplads

Er en privat legeplads, og vi skal selv
betale eftersyn. Pladsen bruges af den
kommunale dagpleje. Måske der her
findes en udvej for gratis eftersyn.

Bodil

Dorthe-Bodil

Kompetencecenteret har slebet og
olieret borde/bænke og malet
legetårnet.
Et par af børnefamilierne har meldt sig
i en arbejdsgruppe omkring
legepladsen. Gruppen vil i den
kommende tid komme med ønsker til
forbedring af pladsen.
I første omgang imødekommes ønsket
ved at bruge de løse spyd og stænger.

4i

Flagallé- drøftelse af flere flag til Gl. Sogn
Kirkevej

4j

Juleudsmykning

Vi venter på forslag fra Bjarne. Lars
kontakter Bjarne.

Lars, Bjarne
og Chr.

4k

Grønne områder (Polden, Høkers Plads,
Spangen, Sogneparken)

Volden ved parkeringspladsen ved
Dagli´Brugsen fjernes. Holmsland
Maskinstation er bedt om at udføre
opgaven. Ellers ikke noget at bemærke

Bodil

4l

Fælles arrangementer (grundlovsmøde,
sommer-/høstfest, Spil-Danskaften, m.fl.)

Intet nyt

Bjarne

4m

Landsbypedelordningen

Intet nyt.

4. Evt.

Ingen bemærkninger

Referat givet af:
Bodil Schmidt
Referat godkendt

Formand Sjoerd Both

Medlem Bjarne Vogt

Næstformand Chr. Holm Nielsen

Medlem Lars Provstgaard

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard

Medlem Svend B. Neess

Bodil

