Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag d. 8.april i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 2.marts

2.

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2014-2015

2a

Projekt Spangen

Svend

Ringkøbing Jægerforbund er ikke mere med i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Holmsland Friluftslaug,
Holmsland Jagtforening, Ringkøbing Roklub, Engforeningen
Sommerlyst, lodsejerne og Holmsland Sogneforening arbejder videre
med projektet. Næste møde, som var fastsat til d. 13.april flyttes. Asger
giver besked. Fra Holmsland Sogneforening deltager Svend og Bjarne
Hansen

2b

Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret.

Dorthe

Dorthe arbejder videre med annonceringsskærmene og henter råd
og vejledning fra Højmark Kultur- og Fællesskab, som har gjort brug
af 5 infoskærme det sidste halve år.
Efter generalforsamlingen på fredag indkalder Dorthe de øvrige
foreninger. Her træffes en beslutning om infoskærmenes fremtid.
Dorthe forhører plejehjemmet, om der kunne være interesse for en
infoskærm.

3. Nye punkter
3a

3b

3c

Den kommende generalforsamling d. 10.april.
Bilag: Generalforsamling 2015- fælles drejebog
og Rette udgave Power Point -2015
Torsdag d. 9.april kl. 19-21 Forberedelse af Generalforsamlingen.
Borddækning, klargørelse af projektor, finpudsning .
Dorthe sørger for salg af medlemskab og uddeling af stemmesedler.
Hvordan klarer vi formandsposten i perioden april-september,
hvor Sjoerd er meget fraværende?
Fravær: 1.maj til midt juni og 1.august til midt september.
Dette problem drøftes ved konstitueringen, som finder sted mandag
d. 13.april kl. 19. Mødested: Sogneparken (herom senere)
Connie Rises fotoprojekt
Ikke noget nyt

Bodil

Bodil

Bjarne

3d

Synliggørelse af den gode modtagelse af nye borgere i RingkøbingSkjern kommune
Bilag: Erfamøde i Erhvervscenteret 17.marts

Svend

3e

Svend aflagde rapport om mødet d. 17.marts. Her på stedet tager
især marketingsgruppen hånd omkring opgaven
Naturens Dag.

Bodil

3f

Ringkøbing Vandrelaug er gået med i projektet
Stiplanen på Holmsland

Svend

3g

Drøftelse af stiplan på Vesterhede ( en del af Projekt Spangen), sti
langs Vonå videre langs Stadil Fjord til Røjklit Havn.
Fra Lodbjerg Hede Grundejerforening er kommet et ønske om
cykelsti langs Røjklitvej fra Kloster til Lodbjerg Hede
Grundlovsmøde 5.jun på 100årsdagen for kvinders valgret
Det konstituerende møde mandag d. 13.april startes i Sogneparken.
Derefter fortsætter vi i Kloster Børnehaves lokaler, hvor
grundlovsmødet bliver drøftet.

3h

Opsamling af affald d. 14.april i samarbejde med Lodbjerg Hede
Grundejerforening
Se holmsland.dk –aktivitetskalenderen

3i

Tilmelding fra Svend og Dorthe
Henvendelse fra Scandi Trend Aps om oprettelse af udendørs
træningsredskaber.

3j

Dette punkt udgår, da vi i øjeblikket har rigeligt at arbejde med
Uddeling af Æresdiplom
Bilag Æresdiplom

Hvem vil
være
tovholder?

Bodil

BodilDorthe

Bodil

Uddelingen af æresdiplom tages med i det kommende arbejdsår.
Tiltaget kræver en vedtægtsændring

4. Gennemgang af
faste punkter
4a

Økonomien

Dorthe

38.000 i kassen.
Ønske om at undgå girokort i Sognebladet, da man ikke kan se,
hvem indbetaleren er.
4b

Bosætningsarbejdet
Tina har lavet et tekst- og videoindslag med en status fra de enkelte
grupper til generalforsamlingen.

Svend

4c

LAG

Bodil

Ingen bemærkninger
4d

LDR Opfordring til at være vært for LDRs generalforsamling
Bilag: Invitation til Borger-sogneforeninger……….

Bodil

Intet ønske om at være vært for LDRs generalforsamling
4e

Sognebladet

Bodil

Et ønske om ændring af proceduren omkring annoncetegning. I
novembernummeret indrykkes en besked til annoncørerne, at man
fremover skal give besked, hvis der skal ændres på annoncen eller
annoncen skal fjernes. Ellers bibeholdes annoncen. Ændringer i
annoncen kan meddeles til bladudvalget eller til Meller, HeeOffset
4f

Hjemmesiden

Bodil

Holmsland.dk præsenteres på fælles generalforsamling
4g

Loppemarked 15.-16. maj

DortheBodil

Indkøb af bannere til opsætning ved Søndervig Landevej og ved
Røjklitvej. Vi undgår at sætte bannere på fodboldgolfbanen.
Mogensgaard har sponseret trøjer til loppemarkedssælgere
4h

Kloster Legeplads

Bodil

Nordea har ikke endnu reageret på ansøgning om midler
4i

Flagallé – Udbygning på Gl.Sogn Kirkevej

4j

Der er gjort klar til opsætning af 4 flagstænger ved Gl. Sogn Kirkevej.
Chr. har aftalt det praktiske med Svend Jensen
Juleudsmykning
Ikke noget at bemærke
Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)
Der skal findes en afløser for Kresten Sørensen i Sogneparken

4k

Sogneparken besigtiges mandag d. 13.april

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

Forslag om hundeskov i Kloster eller Klosters omegn.
Tages på dagsorden i maj måned

Bodil Christian

Lars, Bjarne
og Chr.
Bodil

Kommende møder:

10.april (generalforsamling)
Konstituerende bestyrelsesmøde 13.april kl. 19 i Sogneparken/ Kloster

Børnehave
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
_________________________________

