Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 26.januar i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bjarne Vogt var fraværende

1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat
fra mødet d. 24.november

2.

Referatet godkendt og underskrevet

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden
2013-2014

2a

Opsætning af annonceringsskærme i
brugsen og i centeret.

HGU og Din Egen Forening har ikke
meldt tilbage angående installering
og anvendelse af
informationsskærme.
Hvem er brugerne af skærmene?
Er det os lokale eller vil vi også
bringe informationer til turister?
I det første oplæg var det tænkt som
et redskab til at kunne informere om
lokalarrangementer , men Svend går
videre med at undersøge
mulighederne for at blive koblet på
hvidesande.dk

Sjoerd

2b

Annoncering på byskiltene. Har de øvrige
foreninger bidraget med betalingen, eller
er det Sogneforeningens omgang?
Udvikling af området omkring Spangen.

De øvrige foreninger har bidraget

Bodil

Mødet d. 23.februar i styregruppen
omkring projekt Spangen flyttes, da
der er sammenfald med mødet i
Sogneforeningen.
Bjarne Hansen og Svend Neess
deltager i styregruppens møder.

Dorthe og
Sjoerd

Formandens beretning godkendt.
Christian tager ikke mod genvalg
Udsættes til næste møde
Ideen tages med i PR-gruppen

Sjoerd

Ønske om udarbejdelse af
Udviklingsplan for
Holmsland/Kloster. Opgaven lægges

Svend

2c

Drøftelse af vore primære projektønsker.
Hvem fra bestyrelsen vil fremover være
med i styregruppen?

3. Nye punkter
3a
3b
3c

3d

Den kommende generalforsamling d.
10.april.
Connie Rises fotoprojekt
Skal der i samarbejde med lokalhistorisk
forening arbejdes videre med et lokalt
foto-kalenderprojekt?
En udviklingsplan for området? Se bilaget
Udviklingsplan 2015-2020

Bjarne
Bodil

3e

Har vi ansøgninger om midler fra Nordea?

3f

Udnyttelse af kommunens
aktiviteteskalender og den digitale

over til Bosætningsudvalget
Forslag om ansøgning af midler til
klatrestativ på legepladsen og ønske
om udstyr til stjernekiggeri på Røjklit
Havn.
Der bliver givet grønt lys for i
samarbejde med centeret og HGU at
søge om midler til et klatrestativ.
Drøftet i forbindelse med
informationsskærmene

Bodil

Sjoerd

destination - turisme og Hvide Sande
hjemmeside

3g
3h

Naturens Dag. Se bilaget ”Indlæg til TA´ PÅ
TUR”
Er der nyt om surfpladsen og cykeladgang
over Bagges Dæmning?

Vi deltager i arrangementet d. 13.
sep.
Cykelstien forventes gennemført i
efteråret 2015.

Bodil

En kassebeholdning på 28 000 kr.
Indførelse af medlemsbetaling via
mobilpay ser ud til at give positivt
resultat.
Koordineringsmøde i HB i
begyndelsen af marts måned.
Fremlæggelse af status for arbejdet
på generalforsamlingen d. 10.april.
Vær opmærksom på begrænset
taletid.
Marketingsgruppen får tirsdag d. 27.
jan. besøg af områdets
ejendomsmæglere. Rundvisning i
børnehaven, på skolen og derefter
deltagelse i fællesspisning i centeret.
Pressen er også inviteret.

Dorthe

Intet nyt
Sjoerd deltager i cafemøde d. 2.feb. i
Sdr. Bork forsamlingshus
Deadline 2. feb.
Lars tager kontakt til bladets
annoncører om fortsat samarbejde
Ivan deltog. I samarbejde med PRgruppen og Marketingsgruppen er
udarbejdet et forslag til revidering af
holmsland.dk. Forslaget blev
godkendt, og Ivan får Apollo til at
gennemføre ændringerne.
Loppemarked d. 15-16.maj
Intet nyt

Sjoerd
Sjoerd-

Svend

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

4b

Bosætningsarbejdet se bilaget
Koordineringsmøde i bosætningsudvalget

4c
4d

LAG
LDR se bilaget Cafèmøde 2

4e

Sognebladet

4f

Hjemmesiden

4g
4h

Loppemarked
Kloster Legeplads

Svend

Sjoerd

Sjoerd

Dorthe-Bodil
Bodil

4i

Flagallé

Christian undersøger mulighederne
for at udbygge flagalleen i Gl. Sogn
Stort arbejde med udskiftningen

4j

Juleudsmykning

4k

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

Ikke noget nyt

5. Evt.
Evt. afbud meddeles til formanden senest kl. 18
dagen før.
Kommende møder:

23. februar
8. april
10. april (generalforsamling)

Referat givet af:
Bodil Schmidt
Referat godkendt

Formand Sjoerd Both

Medlem Bjarne Vogt
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Medlem Lars Provstgaard
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Kasserer Dorthe N. Krogsgaard
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Medlem Svend B. Neess
_________________________________

Bodil
Lars, Bjarne
og Chr.
Bodil

