Referat fra generalforsamlingen
Fredag d. 10.april i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sjoerd aflagde beretning og pointerede, at stedet har mange frivillige, som er med til at tegne arbejdet i
Holmsland Sogneforening. Kloster/Holmsland behøver ikke vokse, men vi skal værne om goderne og sørge
for at bibeholde vort smukke og velfungerende område.
Mærkesager fra 2014-2015:
 Indvielse af anløbsbroen
 Udbygning og vedligeholdelse af flagalléen
 Arbejdet med informationsskærme trækker ud, men vi arbejder på sagen
 Succes med de to årlige loppemarkeder
 Velbesøgt Skt. Hans i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening
 Danseaften på Ragna Tang Pladsen
 Kamp for bevarelse af Holmbohjemmet.
 Tak til Christian Nielsen, som efter 8 år, har valgt at træde ud af bestyrelsen
Dorthe fremlagde foreningens regnskab
Efter beretning og regnskab var der lejlighed til at stille spørgsmål.
Torben Mortensen roste arrangementet Naturens Dag og appellerede til, at man også i år satser på et
lignende arrangement. Vi bor i en kommune, som kalder sig Naturens Rige. Lad os gøre brug af det og lad
os vise resten af kommunen, at vi i allerhøjeste grad forstår at udnytte områdes smukke og spændende
natur. Torben havde eksempler på, at folk var kørt langvejsfra for at være med på Røjklit Havn.
Der blev svaret, at der allerede nu arbejdes på Naturens Dag, som er d. 13.september. I år deltager kirken,
børnehaven, skolen, Blå Spejder, Holmsland Jagtforening, HGU (Friluftslauget), Lodbjerg Hede
Grundejerforening. Stadil Fjord Bådelaug, Hjemmeværnet, Ringkøbing Vandrelaug og Holmsland
Sogneforening.
Under evt.
 Dorthe indkalder DEF, HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter til møde ang.
informationsskærme i løbet af de næste 14 dage. Højmark har installeret 5 informationsskærme, og
det er muligt at hente råd og vejledning her.
 Dorthe efterlyste deltagere til affaldsindsamling tirsdag d. 14.april.
 Ivan gennemgik holmsland.dk
 Svend Neess fortalte om bosætningsarbejdet og efterlyste nye ansigter i de tre arbejdsgrupper:
PR-, Marketings- og Udviklingsgruppen.
 Tina Berger Jeppesen viste en lille film, som illustrerer, hvad de tre grupper har arbejdet med i
løbet af året

Valg til bestyrelse:
Efter en forslagsrunde var der 3 tilbage, som var villige til at træde ind i den nye bestyrelse. Det drejer sig
om Hans Jørn Sørensen, Lars Provstgaard og Bodil Schmidt
Suppleanter: Kirsten Nohns, Henrik Jørgensen og Bent Poulsen
Bestyrelsen for 2015-2016:
Sjoerd Both
Bjarne Vogt
Svend Neess
Hans Jørn Sørensen
Dorthe Krogsgaard
Lars Provstgaard
Bodil Schmidt
Der bliver holdt konstituerende møde mandag d. 13.april kl. 19
Referat givet af:
Bodil Schmidt
Referat godkendt
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