Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. juni kl. 19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Fraværende: Bjarne
1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 28. maj

2.
2a

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2014-2015
Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret.

Dorthe

Der havde været afholdt kursus i brug af infoskærme 24. maj. Infoskærmen til centeret er
i restordre. Brugsens personale er indstillet på selv at kunne styre deres infoskærm.

2b

Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe og
Svend

Næste møde i styregruppen d. 19. aug.

3. Nye punkter
3a

Grundlovsfesten-evaluering

Dorthe og Bodil

Svært at hamle op med de store arrangementer i området.
Næste år kunne tænkes i en forårsfest arrangeret på tværs af foreningerne.

3b

Drøftelse af resultatet fra temamødet i 2011.
Vi arbejder ud fra Svends nedskrivning af de mange punkter fra
temamødet
Indledningsvis anføres projekter, der er realiseret siden 2011 samt de, der nu er sat på
skinner og således forventes afsluttet inden for et kortere tidsrum:
Surfpladsen ved Baggersvej – med toiletfaciliteter
Cykelstien over Baggers dæmning
Skoleskoven
Ragna Tangs Plads –
Elektroniske Info-skærme
PR- og markedsføring
Udbygningen af hallen, HIK
Projekter der er i spil i forhold til Spangen / Rindum Enge:
Madpakkehus og toiletter
Shelters evt. placeret på pæle
Handicapvenlig anløbsbro m. fiskeplads
Stien til Vesterhede – Verdens Ende!
Nyanlæg af egentlige cykelveje
Projekter der stadig er relevante eventuelt i en justeret form:
Trafikale problemer ved Søndervig landevej (herom punkt 3c)
Skiltning til Sogneskoven ( Svend søger kommunen)
Cykelsti langs Røjklitvej
Stiprojekter langs Vonåen og Stadil Fjord
Hundeskov - efterlyse ideer i Sognebladet

Svend

Der informeres omkring de nævnte projekter i sognebladet og på holmsland.dk.

3c

Drøftelse af de trafikale problemer på Søndervig Landevej.
Hans Jørn havde d. 22 juni haft et møde med naboerne fra Søndervig Landevej 12 til 38+
9 og Tueshøj 1 ang. udvidelse af Søndervig Landevej og det følgende er et referat fra
møde:
Der er endnu ikke noget konkret, men kommunen har søgt om midler til at gennemføre
en forundersøgelse til en VVM- undersøgelse. Denne undersøgelse er allerede foretaget
på strækningen Herning Ringkøbing. Ifølge Steen Davidsen sætter havnen i Hvide Sande
halvdelen af pengene til en sådan undersøgelse ind i puljen.
Yderligere har vi fået oplyst af Helene Helstrup Jensen ( leder af vejafdelingen i
Ringkøbing - Skjern Kommune) at en sådan forundersøgelse ikke er nødvendig, når det
drejer sig om en kommunal vej. Man kan gå direkte til en VVM-undersøgelse, så vi har al
mulig grund til at være meget opmærksomme på, hvad der foregår allerede her på det
indledende plan.
Hvad angår støjmåling, så skal der ikke foretages støjmålinger på en kommunal vej,
mens det derimod er obligatorisk på en statsvej. Den accepterede støjgrænse, har vi fået
oplyst, er 58 decibel.
Derefter talte vi om de gener, som vejen medfører i dag:
- Det er ofte meget svært at komme op på vejen, hvilket medfører man skal foretage en
hasarderet manøvre. Dette problem er også udtalt, når man skal ud på Søndervig
landevej fra Kloster. Det er ligeledes en udfordring med store landbrugsmaskiner, som
også er nødt til at bruge vejen.
- Der er problemer med at komme væk fra Søndervig Landevej. Rundkørslen før
Ringkøbing har afhjulpet noget af problemet, men det er hel galt i Søndervig og også ved
venstresving ned mod Kloster. Derudover er det med fare forbundet at foretage et
venstresving ned i egen indkørsel, og der er mange ud/ indkørsler til Søndervig Landevej.
- Støjproblemer. Man kan ikke nyde at være udenfor. Tidligere var det en kort periode om
året, men nu er støjen meget generende hele udesæsonen. Man kan ikke sove for åbne
vinduer. Alle var enige om, at støjproblemet er forværret væsentlig gennem de sidste 5
år, og det ikke bare er mere trafik der er årsagen, men sandsynligvis også en slidt
belægning.
Bekymringer omkring en vejudvidelse.
Trafiksikkerhed:
Vi synes det er et stort problem, at få adgang til vejen, hvis man skal krydse endnu en
vognbane.
Der er skolebørn, der krydser vejen
Der er landbrugstrafik, der skal bruge tid på at komme op på vejen
Der er mange huse langs vejen, der har ud og indkørsler direkte til Landevejen.
Hastighed:
På en 2+1 vej forudser vi, at farten måske vil blive sat op og dette forværrer yderligere
ovenstående.
Kan man evt. forestille sig, at der på visse strækninger indføres fartbegrænsning?
Cykelsti:
Det er et stort aktiv for lokalområdet, at der er cykelsti langs vejen. Dette ønsker vi i høj
grad bevaret.
Busstop:
Kan vi på en 2+1 vej stadig komme på og af bussen på hele ruten. Dette gælder også
skolebørn
Støjgener.
Kan vi få lavet støjmålinger, så maksimum grænsen for statsveje ikke overskrides, ved
enten at lægge støjdæmpende asfalt eller lave andre støjdæmpende foranstaltninger.
Til sidst vil gerne slå fast, at vi også ønsker trafikken kan få et godt flow i området. Vi er
glade for at bo i et område, hvor der er udvikling og nye initiativer, men vi ønsker også at
man overvejer andre muligheder end en 2+1 vej.
Forslag:

Hans Jørn og
Lars

1: Kunne man overveje en parallelvej, så der var to veje til at dække det store trafikbehov
på knap 2,4 millioner biler om året ( ifølge ÅDT / trafiktælling på 6500 biler om dagen i
gennemsnit). En trafik, som derudover har store sæsonudsving.
På denne måde kunne man fremtidssikre flowet i trafikken, som med havneudvidelse i
Hvide Sande, Feriepark Søndervig, Kraft i Ringkøbing og måske flere initiativer, kun vil
stige.
2: En anden linieføring af vejen, så Søndervig Landevej på visse strækninger ville blive en
tilkørselsvej.
2: En vej med mange svingbaner, så trafikken lettere kunne komme ud på/ væk fra vejen.
Noget lignende omfartsvejen ved Videbæk. Dette ville også give bedre flow og
sandsynligvis være en meget billigere løsning
Derudover talte vi lidt om 25m byggelinien langs vejen – og hvor mange huse, der er
berørt langs vejen
Hans Jørn vil efterfølgende tage kontakt til Steen Davidsen og forsøge at skabe debat om
vejsituationen ved at kontakte Poul Osmundsen, Dagbladet

3d

Naturens Dag 13.september

Bodil

I øjeblikket tilsagn fra følgende samarbejdspartnere:
Holmsland Jagtforening
Dansk Vandrelaug- Ringkøbing-Skjern
Kirken
Blå Spejder
Stadil Fjord Bådelaug
Holmsland Friluftslaug- HGU
Marinehjemmeværnet
Skolen-Børnehaven
DOF ved Erik Enevoldsen
Ringkøbing-Skjern Kommune
Holmsland hestepiger
Dagen kommer til at rumme vandreture, sejlture, spejderliv, bygning af stærehotel,
Martin Keller og Naturen, hesteridning, smagsprøver af grillet dyrekød, fællespisning og
aftenandagt.
Tidsrum kl. 11-21. Der er i år lejet stortelt til brug ved dårligt vejr.

3e

Indkaldelse af suppleanter

Svend

Udsættes til næste møde

3f

Drøftelse af havvindmølleparken

Hans Jørn

Indsigelsesfristen er udløbet. Derfor ingen drøftelse

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

Dorthe

Saldoen er dd. 42.051,66
Der mangler få indbetalinger fra annoncer i Sognebladet

4b

Bosætningsarbejdet.
Arbejdet videreføres i de 3 temagrupper PR- Markedsføring og Udvikling. Der er fra RkSk
udsendt en planstrategi 2015 og samtidig en invitation om forslag og bemærkninger til
kommuneplan 2017-29
Temagruppen afleverer deres forslag om nye boligområder og deres bemærkninger til
revision af bestående rammeafgrænsninger inden fristen udløber d. 7.8.

4c

LAG
Ansøgninger om tilskud til nye LAG-projekter er ikke aktuelle før vi i 2016 fra RkSk har

Svend

tilsagn om konkrete projekter, der har basis i projekt Spangen

4d

LDR
Svend har besvaret spørgeskemaet fra LDR om landsbypedelordningen. Der er modtaget
en invitation fra RkSk, ekstern udvikling om et landsbyklyngeprojekt, der gennemføres i
samarbejde med DGI og Realdania. Mødet afholdes 01.07. – Svend deltager for
Sogneforeningen

4e

Sognebladet
Husk at lave præsentation af personer fra egnen. Eks. til de næste
numre kunne være graver Elise Ebdrup og pedel Marcel Thut.
Hvem tager opgaven?
Stof til Sognebladet i august
Sjoerd tager kontakt til en af de to ovennævnte for at lave interview til augustnummeret

4f
4g

Hjemmesiden
Stoffet på hjemmesiden trænger til at blive nærlæst.
Loppemarked

Dorthe-Bodil

Næste loppemarked 21.-22.august

4h

Kloster Legeplads

Bodil

Der ventes stadig på svar fra Nordea ang. midler til udbygning.

4i

Flagallé

Bodil

Stor udlejning i foråret og det fortsætter i aug.-sep.

4j

Juleudsmykning

Lars og Bjarne

4k

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

Bodil

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

12.aug.

