Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag d. 12. august kl. 19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 29. juni

2.
2a

2b

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2014-2015
Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret.
Skærmene er sat op begge steder. Der arbejdes på at få infoskærmene til
at køre.
Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe

Dorthe og
Svend

Næste møde i arbejdsgruppen er 19.aug. Alle er velkommen. Svend
og Bjarne Hansen deltager.
2c

Status over projektforslag .

Svend

Opdatering af de igangværende og planlagte projekter. Forslag til
rekreative stier og oprettelse af hundeskov er lagt ud til Sognebladets
læsere.

3. Nye punkter
3a

Skiltning til Sogneparken

Svend

Har rettet henvendelse til forvaltningen om et ”service vejvisningsskilt”
ved tilkørslen Holmbohj./Børnehave. Et foreløbigt svar fra vejafdelingen
nævner et neutralt skilt i farverne grøn/hvid. Supplerende bemærkninger
afventes fra Helene Helstrup
3b

De trafikale problemer på Søndervig Landevej.

Hans Jørn

Hans Jørn har skrevet et indlæg til Sognebladet. Steen Davidsen oplyser
ved en henvendelse, at der er et ønske om at inddrage vejen fra
Ringkøbing til Hvide Sande som en statsvej, så strækningen indgår i
vejprojektet Herning-Ringkøbing.
3c

Naturens Dag 13.september

Bodil

3d

Programmet, som kommer ud med Sognebladet, er sendt til trykkeriet,
og der arbejdes på højtryk med tilrettelæggelsen.
Indkaldelse af suppleanter

Svend

Et åbent spørgsmål
3e

Fastsættelse af de kommende møder.

Svend

21.sep. - 26.okt. - 30.nov. (julefrokost hos Sjoerd)

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

Dorthe

Kassebeholdning: 39.127 kr.
4b

Bosætningsarbejdet.
I tilknytning til kommunens Planstrategi 2015 – Naturens Rige, er der for
perioden 2015 – 18 oprettet en vækstpulje med mulighed for uddeling af
midler til konkrete projekter, der er i overensstemmelse med de
udmeldte kriterier og særlige betingelser. Puljen er på 15 mio kr. årligt.
Der er udformet et særligt ansøgningsskema se hjemmesiden om
vækstpuljen. Ansøgninger rettes til Viden og Strategi –
viden.strategi@rksk.dk

4c
4d

Svend har sendt brev til Ny Sogn Menighedsråd v. Helle Kaspersen ang.
udarbejdelse af en plan for den fremtidige udformning af
kirkeomgivelserne. For at sætte gang i en saneringsplan og skabe
interesse for sagen, herunder den nødvendige økonomiske baggrund, er
der behov for at få særlige sagkyndige konsulenter involveret.
Menighedsrådet har møde sidst på måneden.
LAG
LDR
D. 1.juli havde rksk – Ekstern Udvikling indbudt til informationsmøde i
centeret ang. et ”landsbyklyngeprojekt” i samarbejde med DGI. Der var
repræsenteret 8-10 foreninger. Projektet udspringer af et initiativ fra
Realdania og DGI med basis i de danske landsbyers fremtid og
mulighederne for et tværgående samarbejde i form af landsbyklynger for
at bevare og udbygge de eksisterende strukturer og faciliteter. Processen
skal strække sig over 1 år regnet fra august og omfatter forsøgsvis 5
kommuner.
Det ses ikke som et initiativ, vi skal arbejde videre på.
Møde om Frivillig Børs 24.sep. Ingen fra sogneforeningen deltager.

4e

Sognebladet

4f

Udkommer i løbet af en uges tid
Hjemmesiden
Der er brug for opdatering omkring igangværende og planlagte projekter

Svend

på Holmsland Sogneforenings hjemmeside.
4g

Loppemarked

Dorthe-Bodil

Marked d. 21.-22. august. Der skal omdeles 2000 løbesedler i
sommerhusområdet.
4h

Kloster Legeplads

Bodil

Bevilling af 5000 kr. fra Nordea til legeredskaber.
Esben Thorup har meldt sig til at sørge for vedligehold af legepladsen.
4i

Flagallé

Bodil

Prisen for løse flag/stænger/spyd forhøjes.
40 kr. pr. stk for medlemmer
50 kr. pr. stk for ikkemedlemmer.
4j

Juleudsmykning

Lars og Bjarne

4k

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

Bodil

Sogneparken - Drøftelse af, om det er en ”park” eller en ”skov” vi ønsker.
Navnet Sognepark bibeholdes, selvom ” sogneskov” er mere dækkende
for vore intentioner med stedet.
Der tages kontakt til Ove Kristensen vedr. hegnet ud mod vest.

Evt.
Ønske om skiltning ved cykeltunnellen.
Henvendelse til Aktivitetsnetværket omkr. videreførelse af ideen om
arrangementer, som inddrager vore tilflyttere
Referat givet af: Bodil Schmidt
Referat godkendt

Formand Sjoerd Both

Medlem Bjarne Vogt
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Næstformand Svend B. Neess

Medlem Lars Provstgaard
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Kasserer Dorthe N. Krogsgaard
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Medlem Hans Jørn Sørensen
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