Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 21. september kl. 19 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter

1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 12.august 2015
Afbud fra Bodil og Sjoerd
Referat fra d. 12. august underskrives på næste møde (Bodil bedes tage
den med)
Kan julefrokost datoen flyttes?? Tages op på næste møde

2.
2a

Tovholder
Bodil

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

Dorthe

ENDELIG virker de begge – både i Brugsen og i Centeret. Dog kører
Brugsen endnu kun på byens nyheder og er endnu ikke selv startet op.
Jeg har lovet at sætte Kirstine og Mette Rasmussen ind i det efter
Kirstines ferie
Har sendt et brev ud til sponsorer mht. fremskaffelse af logoer til
skærmene. De der sender tilbage får logoet på – de andre gør ikke! De
giver ikke ekstra for at ha dem på Info skærmene…
Økonomi…. Jeppe Jessen har endnu ikke sendt noget – HGU har i første
omgang betalt begge skærme hos Expert…

2b

Der gøres opmærksomhed på at skærmen i Brugsen ikke er nem at få øje
på
Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe og
Svend

Der foreligger referat fra mødet d. 19. aug. Herunder tegninger og
projektudkast fra arkitekt Claus Bødtker. Der afventes en forpligtende
tilkendegivelse fra de deltagende foreninger og et foreløbigt
budgetoverslag og efterfølgende en mulig prioritering.
Projektet er desuden grundigt beskrevet i Dagbladet af 22/8 ved Poul
Osmundsen.
Dorthe sender tegninger til Sogneforeningens bestyrelse.
En tanke: hvad med betaling for overnatning i shelters?? Måske betaling
i fremtiden…
2c

Status over projektforslag.
Reaktioner fra Sognebladets læsere.
Der har ingen reaktioner været.

Svend

3. Nye punkter
3a

3b

3c

Skiltning til Sogneparken. Skiltning ved cykel tunnelen.
Når turisterne kommer cyklende fra Ringkøbing og fra cykelstien ser
skiltet mod Kloster, så stopper de op og trækker over Søndervig
Landevej. Hvordan kan man gøre opmærksom på, at der længere
fremme er en tunnel under vejen?
Problemet er ikke så stort, når man kommer fra Søndervig, men det ville
være fint med skiltning fra begge retninger.
Svend har været i kontakt med Jens Cordius, Land, By og Kultur. Skiltet til
Sogneparken er opsat ved Holmbohjemmet/Børnehaven. Der er desuden
modtaget en bekræftelse på opsætning af 2 skilte i tilknytning til
cykelstien/tunnelen og Baggersvej. Der kan vise sig et økonomisk
mellemværende omkring skiltet til Sogneparken
Skiltene ved tunnelen skulle også komme
De trafikale problemer på Søndervig Landevej.
Et lille notits i avisen som gik på at man ikke selv vil betale for VVM
undersøgelsen – det lader de staten om. Man arbejder på at lave vejen
til statsvej. Trafikministeren er efter sigende inviteret på besøg
Henvendelse fra en lokal borger: kan de hvide striber langs vejen fjernes?
Et ”levn” fra før der var cykelsti.
HJS spørger kommunen ang. dette.
Naturens Dag 13.september
En dejlig dag med mange aktiviteter og mange besøgende. Ca. 350-400
besøgende i løbet af dagen. Et jævnt rykind dagen igennem, hvad
passede fint til arrangementets opbygning. Kun kø til sejlads til Hindø
med en halv times ventetid.
Stor succes med stærehoteller, vildtsmagning og hesteridning.
En perfekt afslutning med fællesspisning, hvor 78 havde bestilt mad. Til
fællessang og afslutning var alle 100 stole i teltet besat.
Vejret holdt, vi fik gode oplevelse på kryds og tværs, og området og
områdets beboere fik den bedste reklame.
Arrangementet kommer til at koste penge for sogneforeningen, da både
Friluftsrådet og Ringkøbing Skjern Kommune ikke yder de forventede
midler. Herom på næste møde

Svend

Hans Jørn

Bodil

Flot annoncering men DYRT – kunne måske indskrænkes
3d

Indkaldelse af suppleanter
Vi drøfter punktet op til generalforsamlingen ifh til en evt.
vedtægtsændring

Svend

3e

Henvendelse fra Sundhedscenter Vest om oplysningsarrangement for
alle på og over 75 år. Afholdes i Holmslandland Idræts- og Kulturcenter
11. marts 2016
Sundhedscenter Vest havde indkaldt centerlederen og Holmsland
Sogneforening til et møde tirsdag d. 8. september.
Kommunen, som var repræsenteret ved udviklingskonsulent Susanne

Bodil

3f

Rystok, koordinator for Sundhedsfremme og – forebyggelse , vil d. 11.
marts 2016 kl. 9-12 afholde et oplysnings arrangement for alle på/over
75 år. Kommunen afholder lignende arrangementer 4 andre steder i
kommunen. Den nævnte aldersgruppe bliver inviteret til at deltage, hvor
man ønsker.
Alle i den nævnte aldersgruppe får pr. brev en invitation, hvorefter man
tilmelder sig. Der er også mulighed for at få et hjemmebesøg.
Før blev den slags informationsmøde holdt på ældrecentrene, men for at
signalere, at lokalsamfundene rummer mange muligheder for et aktivt
liv, har man valgt andre mødesteder.
Dagen starter med kaffe og rundstykker og vil derefter rumme et fast
oplæg fra kommunens sundhedspersonale. Ensomhed og fysisk aktivitet
vil være emner, der berøres.
Derefter bliver der forskellige workshops med bla. balancetest.
Ønsket til os gå på, at vi viser, hvad vores lokalområde kan tilbyde den
nævnte aldersgruppe. Det kan være på folder, skærm eller ved at vise
eks. på aktiviteterne. Jeg har i øjeblikket tanker på Holmslandkoret,
krocketklubben, tirsdagstræf, spinningsholdet, nørkleklubben, billard og
sangeftermiddagene på plejehjemmet. I løbet af den næste tid vil jeg
tage kontakt til de nævnte aktivitetsområder og sammen med dem få
lavet en præsentation af stedets muligheder. Der er frist til efter jul.
Informationen fra kommunen foregår i multisalen, og foyeren skal
rumme workshops.
Dagen slutter med sild, brød og drikkevarer.
Sammen med Charlotte har jeg lovet at sørge for det praktiske med
hensyn til borddækning og servering
International fest. En udløber fra Det internationale Marked.

Bodil

Brugsen havde stor succes med International Marked d. 8. aug.
Sogneforeningen er blevet opfordret til at lave det næste
internationale arrangement.
Kunne det være fællesspisning for store og små i centeret, hvor de
forskellige nationaliteter her på stedet serverer deres
madspecialiteter og måske præsenterer deres folkedanse.
Bodil har fået ansøgningsskema til søgning af midler fra Thisted
Forsikring. Der gives midler både til lokale, men også til ”udenbys”
arrangementer. Her kunne den internationale fest også komme på
tale.
Ansøgningsfristen er 1. okt – Bodil sender ansøgningsskemaet og vi
tager punktet på til næste møde.

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi
Saldo d.d. er 75.657,76 – skyldige regninger på kr. 26.378,88
Når regnskabet fra Naturens Dag foreligger, sendes det til bestyrelsen
Regninger på annoncer udsendes i december – efter udgivelsen af

Dorthe

Sognebladet – til betaling i januar
4b

Bosætningsarbejdet.
Svend
Svend har efter sommerferien modtaget en status fra Marketinggruppen
v. Tina B. Jeppesen om efterårets aktiviteter: Planlægger et event med
deltagelse af økonomifolket jvfr. Det tidligere arrangement med
ejendomsmæglerne.
Der ligger desuden en opgave med at danne en ”velkomstgruppe” i
forhold til servicering diverse tilbud til nye beboere. Den skal eventuelt
udskilles som en selvstændig gruppe!! Jeg har i samme forbindelse taget
kontakt til bosætningskonsulent Katrine Frandsen, som var deltager i
RkSk´s møde i Lem i foråret om bosætningsgruppernes arbejde.
Har modtaget svar fra hende d. 2/9 15: Kommunens plan er en ny fælles
hjemmeside med informationer og velkomstmateriale, herunder
henvisning til foreningerne i lokalområdet, men tingene løber ikke så
stærkt, der skal bl.a. oprettes en ny afdeling med nye medarbejdere, så
projektet træder stadig vande. Så vidt vides sker der noget i september,
så vi afventer
Intet særskilt nyt fra PR- og Udviklingsgruppen / Der henvises til referatet
fra sidste møde!!

4c

LAG
Intet nyt – måske søge noget til SPANGEN i 2016
Svend har ansøgningsfrister i mente
LDR
Intet nyt
Sognebladet
OBS i november nummer af Sognebladet skal der stå at annoncer kører
automatisk videre hvis vi ikke hører andet fra annoncører.
I tilfælde af ændring af udseendenet af annoncen, bedes man henvende
sig til Meller Tryk (adresse)
Annonce ang arrangement 1.søndag i advent

4d
4e

4f
4g

4h

Hjemmesiden
Godt opdateret
Loppemarked
Overskud omkring 10.000,Skal det bare holdes en dag i efteråret??
Kloster Legeplads
De 5000 kr fra Nordea er lagt i ”bankboksen” til vi har et endeligt bud på,
hvad der skal indkøbes til legepladsen. Siden jeg forhørte jer om midler
fra sogneforeningen, er der sket forskellige ændringer i vore planer. Da
skolen i øjeblikket udbygger skolens legeplads i stor stil, så ser jeg en
grund til at afvente, hvad de har indkøbt, og desuden kunne det måske
tænkes, at Kloster efterhånden har legeredskaber nok!!
Men de unge forældre, som har involveret sig i Kloster Legeplads, er i
tænkeboksen og skal komme med et udspil.
Vi har midlerne fra Nordea til efter jul

Dorthe-Bodil

Bodil

4i

Flagallé
Resten af Gl. Sogn er etableret

Bodil

4j

Juleudsmykning
Der er taget henvendelse til Kennet Klokker for at få flere stjerner hjem.
Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)
Sogneparken: Det er okay med Ove Kristensen mht at plante vest for
Sogneparken
Martrikel kort?? Har Sogneforeningen en?? Dorthe undersøger
HJS har aftalt med Torben H Mortensen at de mødes på fredag d. 25.
sept. for at se hvad der kan laves.
Måske indkaldes til arbejdsdage via Info skærme, HIMS, hjemmesiden,
Facebook – dette koordineres af HJS og Dorthe

Lars og Bjarne

4k

Bodil og Hans
Jørn

5. Evt.
Svend har taget kontakt til Poul Lyng ang manglende HIMS´er, men har
endnu ikke fået svar.

Evt. afbud meddeles til næstformanden senest kl. 18 dagen før.
Næste møder: 26.okt. (afbud fra Bjarne) - 30.nov. (julefrokost hos Sjoerd)
Referat givet af Dorthe Krogsgaaard

Formand Sjoerd Both

Medlem Bjarne Vogt

______________________________________

__________________________________

Næstformand Svend B. Neess

Medlem Lars Provstgaard

______________________________________

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard
______________________________________

_________________________________

Medlem Hans Jørn Sørensen
_________________________________

