Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 2.marts i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Lars og Svend fraværende

Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

1.
2a

Tovholder
Bodil

Kommentarer til og godkendelse af
referat fra mødet d. 26.januar

Gennemgang af punkter fra perioden 2014-2015
Projekt Spangen
Her deltager to medlemmer fra
Holmsland Jagtforening, Kaj fra HGU og
Esther fra Friluftslauget.
Se http://rijagt.djf.wexo.dk/omforeningen/projekt/

Den projekterede skydebane er droppet inden dette
møde, da der allerede nu er andre foreninger, som har
udtalt sig imod.
Efter en drøftelse med meningsudvekslinger fra HGU,
Friluftlauget og Sogneforeningen, blev der trods
forskelligt syn på projektet, udarbejdet en fælles
skrivelse, hvori de tre foreninger sig nej tak til
skydebanen.
Herunder den fælles skrivelse:

Sjoerd-Svend

Fælles standpunkt vedrørende Projekt Spangen
Vi er begejstret for Projekt Spangen - minus skydebanen.
Begrundelse:


Spangen og Vonåen skal blive ved med at være et
naturområde med plads til dyreliv, natur- og
friluftsoplevelser af ikke larmende karakter.

En skydebane harmonerer ikke med et sådant formål,
fordi den vil forårsage en yderlig forhøjelse af det i
forvejen vindmøllebelastede støjniveau. Skydebanen
støjer på grund af selve skydningen og skydebanens
besøgende. Derudover – og afhængig af atmosfærens
tilstand - kan skydningen i nogle tilfælde høres op til
flere kilometers afstand på grund af lydens udbredelse
og interferens mellem. grundbølgen og luftreflekteret
lyd.

Endvidere er det ikke klargjort, hvorfor skydebanen
skal ligge så tæt ved Spangen, da
vindmøllepengeordningen gælder indenfor 4,5 kms
afstand fra vindmøllerne.
Vi forslår derfor, at fortsætte Projekt Spangen - minus
skydebanen
På vegne af
Holmsland Sogneforeningen
HGU
Holmsland Friluftslaug
Holmsland Jagtforening

2b

Opsætning af annonceringsskærme i
brugsen og i centeret.
Hvem er det, vi vil henvende os til?
Ang. henvendelse til hvidesande.dk se
bilag 1
Styringen af informationsskærmene?

Udsættes til næste møde.
Der er kommet en regning på forarbejdet. Den
betales af Sogneforeningen i første omgang

Sjoerd-Svend

2. Nye punkter
3a

Den kommende generalforsamling d.
10.april.

3b

Connie Rises fotoprojekt

3c

Et lokalt foto-kalenderprojekt?

3d

Modtagelse af nye borgere. Se bilag 2

Møde med de øvrige foreninger om organiseringen
mandag d. 9.marts kl. 19.
Viggo har lovet, at styre projektoren.
Vil gerne tage nye billeder til foråret og sommeren.

Sjoerd

Der har ikke været møde i PRgruppen. Derfor svar
på næste møde.
Tina Berger har lovet at deltage, men
Sogneforeningen burde også repræsenteres.
Tilmelding til helle@frivilligvest.dk senest 15.

Bodil

Bjarne

Svend

marts

3e

Naturens Dag.

Ikke noget nyt

Bodil

3f

Stiplanen på Holmsland

En fin ide, at delagtiggøre de lokale i oprettelsen af
nye stier.

Svend

3g

Forslag om Grundlovsmøde 5.jun på
100årsdagen for kvinders valgret

Stemning for et arrangement. I skrivende stund har
Ole Lange allerede lovet at holde grundlovstalen.

3h

Opsamling af affald i marts måned i
samarbejde med Lodbjerg Hede
Grundejerforening

Bodil

3i

Henvendelse fra Scandi Trend Aps om
oprettelse af udendørs
træningsredskaber

Ønske om opsamling d.14. april kl. 17-19.30.
Derefter fællesspisning i centeret. Dorthe træffer
en aftale med Charlotte vedr. fortæring.
Datoen er i skrivende stund godkendt af Lodbjerg
Hede Grundejerforening
Dorthe tager kontakt til HGU, for at høre om
tiltaget har interesse.

Udgifter til ændring af holmsland.dk fordeles på de
3 foreninger.
Kassebeholdning på 33.763,77.
Succes med kontingent betaling via mobilpay.
Dorthe arbejder på muligheden for at kunne
swippe.
Referat fra koordineringsmødet med de 3
arbejdsgrupper:

Dorthe

Bodil

3. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

4b

Bosætningsarbejdet

Holmsland Sogneforening
Fællesmøde: Temagrp. / SgF.
26.2.2015
Antal deltagere i centeret: 15
Efter velkomst og introduktion fremægger Ivan de seneste ændringer
på Holmsland.dk . Vi drøftede enkelte forslag og muligheder: def. af
solstrålehistorier, diverse links bl.a. HIMS, håndværkerlisten og
mobilvenligheden. Desuden lidt om udformningen af de 4
trykknapper. Ivan vil drøfte nogle af mulighederne, herunder hurtigere
visning af hjemmesiden med Apollo web.
Marketing: Gennemgik mødeaktivitet og diverse udspil bl.a. vellykket

Svend

event med Ringkøbings ejendomsmæglere, i hvilken anledning der nu
er udviklet et særligt info-ark for Kloster. Der er indkaldt til et møde i
Lem d. 17. marts vedrørende velkomsttilbud for tilflyttere.
PR-gruppen: Nævnte de relevante nyhedskontakter og den betragtelig
forøgede medieomtale. Det er også op til foreningerne at melde ud,
hvis de vil sikre sig en positiv foromtale af aktiviteterne.
Udviklings-grp: Gennemført mødeaktivitet og drøftelserne med LBKforvaltningen om nye arealud- læg i den kommende kommuneplan.
Herunder særlig fokus på brugsen og kirkeomgivelserne. Vi ønsker
udarbejdet en udviklingsplan for Kloster og udlagt ekstra
perspektivområder.
Centeret: Der er ikke oprettet en formel temagruppe, og det er derfor
op til HGU og Centeret at vurdere, om der er et konkret behov for en
sådan netværksgruppe.
PLENUM: Mulighederne for at søge midler fra LAG, der foreligger nu
vejledning, ansøgningsskema via poul.nystrup.christensen@rksk.dk Vi
drøftede desuden midlerne fra Rindum Enge og Spangen, der ligger
allerede en række ønsker til natur- og stiprojekter. Vi vendte
nedrivningspuljen og den formelle procedure? Trafiktilbud i området
ved hjælp af Flex-taxa-ordningen, Torben. Eneri 2020 åbner for
muligheden af en delebils-ordning, Keld! HGU har problemer med at
finde en kasserer til klubben, eventuelt skal det ske via en ekstern
aftale, Kaj!
Sjoerd bekræftede de gode hensigter med mødet og de mange nye
initiativer. Han savner dog stadig ”en plan”, men mon ikke vi også
kommer i mål med det projekt. Endelig var der enighed om, at vi til
den fælles generalforsamling den 10. april efter beretning, regnskab
og valg fremlægger et videoindslag om temagruppernes arbejde og
resultater. Tina indhenter bidrag fra de enkelte grupper til dette
formål. Der kan påregnes mulighed for en kort spørgerunde med
henblik på uddybende bemærkninger! Vi er desuden opmærksomme
på behovet for rekruttering af nye medlemmer til grupperne. Tak for
et godt møde og positiv opbakning!
Koref1 / sbn

4c

LAG

Sjoerd

LDR

Sjoerd opbevarer ansøgningsskema og vejledning
til ansøgning om LAGmidler
Ikke noget nyt

4d
4e

Sognebladet

Er udkommet i februar

Sjoerd

4f

Hjemmesiden

Udgifter til ændring af holmsland.dk fordeles på de
3 foreninger.

Sjoerd

4g

Loppemarked

Afholdes 15.-16.maj

Dorthe-Bodil

4h

Ansøgningen godkendt ,og den sendes til Nordea

Bodil

4i

Kloster Legeplads -ansøgning om
midler fra Nordea til udbygning af
legepladsen se bilag Til Nordeafonden
Flagallé

Bodil

4j

Juleudsmykning

Christian har indhentet kommunes accept af
placeringen af 4 flagstænger ved starten af Gl.
Sogn Kirkevej.
Chr. kontakter de berørte lodsejere og
menighedsrådet.
Intet nyt

4k

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

Intet nyt

Sjoerd-

Lars, Bjarne
og Chr.
Bodil

Evt.


Bjarne fortalte om tiltaget ”Ulvetime”, som han havde været med til i Hvide Sande. Ulvetimen er et

kirkearrangement for børn, forældre og bedsteforældre. Derfor skal ideen videre til menighedsrådet.



En drøftelse af problemet med faldefærdige huse i området. Skal vi fra Sogneforeningen være
med til at gøre opmærksom på kommunens nedrivningspulje?
Kommende møder: 8.april, 10.april(generalforsamlingen) og 13.april(konstituerende møde)
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
_________________________________

