Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 25.august kl.19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

1. Kommentarer/godkendelse af
referat.
1a

2.

2a

Tovholder
Bodil

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

Gennemgang af punkter
perioden 2013-2014

fra

Anløbsbroen ved Spangen.
Indvielsesfesten 10.aug.
Økonomien.

Vi venter på udbetaling af 9800 kr. fra
Friluftsrådet. Indvielsesfesten havde et
overskud på 912 kr.

Bodil

Efter renovering af Brugsen, som forventes
afsluttet sidst i sep., bliver
annonceringsskærmene opsat i Brugsen og i
Centeret.
Alt på skinner.

Sjoerd

På mødet med Ringkøbing Jagtforening d.
19.aug. , hvor Sogneforeningen, Holmsland
Jagtforening, HGU (Friluftslauget) og
lodsejerne deltog, blev der fra alle inviterede
udtrykt et ønske om at undgå en skydebane i
nærheden af naturområdet ved Spangen.
En positiv stemning for at indlede et
samarbejde omkring oprettelse af shelters,
bålsted og andre aktiviteter, som udvider
naturinteresseredes muligheder, for at
færdes og udnytte området.
Ringkøbing Jagtforening prøver at finde
anden placering til skydebanen, og vi mødes
igen d. 30.sep. kl. 19.30 i centeret.
Gennemgang af programmet. Friluftsrådet
har indstillet, at vi får 14 000 kr. til projektet.
Dette beløb kan ikke dække dagens udgifter,
og torsdag d. 28. aug mødes de
arrangerende foreninger for at finde en
løsning på dette problem.
Grønt lys for køb af rammer til annoncering
på byskiltene.

Sjoerd

3. Nye punkter
3a

Opsætning af annonceringsskærme
i brugsen og i centeret.

3b

Danseaften på Ragna Tang pladsen

3c

Planen om oprettelse af skydebane,
shelters o.a ved Vonå. Efter
henvendelse fra Ringkøbing
Jagtforening.

3c

Naturens Dag

3d

Indkøb af rammer til annoncering
på byskiltene

Christian

Bodil

Bodil

3e

Betaling af duplikering af materialer

Der forhøres hos Botha vedr. duplikering af
materiale til isætning i rammerne.
Der betales 1kr. pr ark.

Bodil

4. Gennemgang af faste punkter
4a
4b

Foreningens økonomi
Bosætningsarbejdet

4c

LAG

4d
4e

LDR
Sognebladet

4f

Hjemmesiden

4g

Loppemarked

4h
4i
4j

Kloster Legeplads
Flagallé
Juleudsmykning

4k

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

4l

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

Kassebeholdningen udgør knap 45 000 kr.
Svend kom med udspil til det fremtidige
arbejde i bosætningsudvalget.
De 4 temagrupper har etableret sig og kan
nu efter sommerferien tage fat på at løfte de
forskellige udfordringer.
På næste møde i sogneforeningen laves en
gennemgang og priotering af emner fra
Idekataloget fra temamødet sep. 2011
Sjoerd deltog i stiftende generalforsamling
Bækmarksbro.
Systemet synes efterhånden at miste sin
betydning for landområderne p.gr.a et
bureaukratisk system, som æder midlerne
op, inden de kommer ud til borgerne.
Til hvert af de to områder Lemvig LAG og
Ringkøbing-Skjern LAG er afsat t 1½ mill. kr.
Administrationsudgifterne (løn til fastansat
person)tegner sig for 20 %.

Dorthe
Svend

Intet nyt
Lige udkommet. I novenmbernr.
præsenteres den nye graver, Elise Ebdrup
Forslag fra Ivan til ændringer af forsiden. Der
laves et prøvelink, som rundsendes, med
forslaget.
Dorthe sørger for at facebook bliver en del af
vores hjemmeside, så foreningen også kan
anvende denne kanal.
Mange løse ender, men der bliver styr på
tingene inden markedet d. 5.-6.september.
Intet nyt
Indkøb af vimpellager er foretaget.
De røde hjerter udskiftes med lysende
stjerner. Stk.pris på 130 kr. De tekniske
spørgsmål løses hurtigst muligt, og der
indkaldes til en arbejdsdag hos Bjarne.
Fjernelse af vold på Polden. Området er
derefter dækket at pyntegrus. Meget
nemmere at holde.
Gruppen har aldrig fungeret, og der vil i
fremtiden blive set bort fra den.

Sjoerd
Sjoerd

Sjoerd

Sjoerd

DortheBodil
Bodil
Bodil
Lars,
Bjarne og
Chr.
Bodil

Bjarne

4m

Landsbypedelordningen (Vedhæftet
Landbypedelordningen)

5. Evt.

Det er svært at se hjælpen/fordelen ved at
ansætte en landsbypedel til løsning af de
administrative opgave i vores område.
 Ønske om datoer for de
næste møder
 Conni Riise udstiller fotos fra
Læsø i centeret og tilbyder
at lave lignende fotos her fra
området.

Møder i oktober-november:
Mandag d. 6.oktober
Mandag d. 24.november

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

