Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 26.oktober kl. 19 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Bjarne fraværende
1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 12.august 2015
og 21. september 2015
Sjoerd takkede for Svends og den øvrige bestyrelses indsats under det
sidste halve års fravær fra formandsarbejdet. Sjoerd er nok for sidste
gang udstationeret i Venezuela i en periode på 3 uger inden jul.

2.
2a

Tovholder
Bodil

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

Dorthe

Skærmene kører efter planen. Infoskærmen i Brugsen flyttes ud på
søjlerne ved køledisken.
Sponsorgruppen omkring center og HGU er kontaktet vedr. reklame. Kan
på skærmene få gratis reklame. Efter denne kontakt skal firmaerne selv
rette en henvendelse til Dorthe.
2b

Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe og
Svend

Intet nyt fra Vonå Engbro. Der er kommet 4 indbetalinger fra involverede
foreninger til dækning af de 10 000 kr, som arkitekt Claus Bødtker skal
have for at samle projektideerne. Holmsland Sogneforening betaler,
hvad der måtte komme til at mangler op til de 10 000 kr.
Svend og Hans Jørn deltager i næste projektmøde .Der er endnu ikke
fastlagt tidspunkt.

3. Nye punkter
3a

Skiltning til Sogneparken. Skiltning ved cykel tunnelen.
Skilt til Sogneparken er opsat. Skiltene ved Baggesvej og tunnel er bestil
og opsættes snarest af vejafdelingen.

Svend

3b

De trafikale problemer på Søndervig Landevej.

Hans Jørn

Lars inviterer Ole Kamp til et møde vedr. de nuværende og i fremtiden
endnu større problemer med trafikken på og i forbindelse med Søndervig
Landevej.

3c

3d

3e

3f

3g

Naturens Dag 13.september
Bilag- Beskrivelse af dagen
Bilag- Regnskab og kommentarer
HGU og Sogneforeningen dækker underskuddet på 12 000 kr. Men på
trods af dette alt for store underskud, er der stemning for igen næste år
at afholde Naturens Dag. Næste år kan der evt, søges midler hos LAG. Se
under punktet 4c.
Oprettelse af hundeskov på Lodbjerg Hede
Henning Mølgaard, Lodbjerg Hede Grundejerforening har rettet
henvendelse til Sogneforeningen om man kunne være interesseret i at
være med til at oprette en hundeskov på Lodbjerg Hede.
Grundejerforeningen har jorden, som ligger på trekanten mellem Gl.
Landevej, Tambjergvej og Porsevej. Bodil retter efter dette møde
henvendelse til Henning vedr. jordstykket som ligger videre nordpå.
Hvem ejer dette område, som i øjeblikket ligger brak? Herefter er
opgaven at finde ud af, hvad kan det koste at etablere hundeskoven? Og
hvor kan midlerne søges? Se igen under punkt 4c
Henvendelse fra Sundhedscenter Vest om oplysningsarrangement for
alle på og over 75 år. Afholdes i Holmslandland Idræts- og Kulturcenter
11. marts 2016
Ikke noget nyt. Se referatet fra mødet 21. sep. 2015. Der arbejdes videre
med opgaven.
International fest. En udløber fra Det internationale Marked.
Dorthe går til Brugsen og forhører, om de har tænkt sig at gentage
succesen med Det Internationale Marked
Fællesarrangementet 1. søndag i advent .
Bilag- Julehygge i Kloster

Bodil

Bodil

Bodil

Bodil

Hvem kontakter
de andre
foreninger?

3h

Dorthe tager kontakt til Kaj vedr. arrangementet. Charlotte har allerede
været i kontakt med Ole Lange.
Indvielse af Bagges Dæmning. Evt. Bagges Dæmning Løb!!

Dorthe- Bodil

3i

Der lægges op til at være en del af indvielsesarrangementet. Men det er
stadig uvist, hvornår Bagges Dæmning bliver færdiggjort. Svend holder
kontakt til kommunen for at følge arbejdet og tidsplanen.
Et BaggesDæmningLøb kunne være vores del af ”festen”. Dorthe og Berit
Jensen undersøger i øjeblikket mulighederne for assistance fra DGI og
lægger desuden op til fortræning til et sådant løb. Ikke bare et løb, men
også en gå- eller cykeltur over dæmningen.
Se i øvrigt mere om byggeriet på holmsland.dk under Nyheder.
Overvejelser omkring vedtægtsændringer

Svend

Til næste møde skitseres et forslag til mulige vedtægtsændringer til
fremlæggelse på generalforsamlingen.

3j

Er HIMS på vej?

Svend

Poul Lyng fortæller om store tekniske problemer, men HIMS skulle snart
være på trapperne.

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi
En kassebeholdning på 49 929 kr.

Dorthe

4b

Bosætningsarbejdet.

Svend

Tirsdag d. 20.okt. havde bosætningsudvalget via marketing- og
PRgrupperne besøg af områdets bankfolk og långivere. Med
udgangspunkt i Røjklit Havn, hvor direktør Sebastian Schaper fortalte om
udvikling og vækst med efterfølgende rundvisning i børnehave, skole og
brugs og afslutning med fællespisning i centeret. Læs herom på
holmsland.dk under Solstrålehistorier.
Der henvises desuden til offentliggørelsen af byrådets behandling af
indkomne bemærkninger til Planstrategi 2015 og revision af
kommuneplanen. Se nærmere på www.rksk.dk/planstrategi2015
I bosætningssammenhæng lægges der desuden op til et koordinerende
møde med temagrupperne for at drøfte prioriteringer og strategi samt et
fælles oplæg til generalforsamlingen. Mødetidspkt. Evt. januar
4c

LAG
Svend har været i kontakt med LAGkoordinator Poul Nystrup Christensen
og får den besked tilbage at det kan være relevant at overveje om nogle
af vores planer og projekter danner baggrund for ansøgninger om tilskud
fra LAG. Her tænkes i øjeblikket på tilskud til Naturens Dag og tilskud til
Hundeskoven.

4d

LDR
Byrådet har valgt at støtte det af DGI og Realdania iværksatte
pilotprojekt om landsbyklynger, der lægger op til en samarbejdsmodel
for landsbyer og sogne. Projektet vurderes at kunne give praktisk
erfaring om fremtidens samarbejdsrelationer på et bæredygtigt
grundlag. De involverede i kommunen er Hee, Tim, Stadil, Vedersø,
Torsted og No- Rammebeløb på 50 000 kr. Der deltager på landsbasis 5
kommuner.

4e

Sognebladet
Deadline mandag d. 2.nov.
Dorthe skriver til sognebladet vedrørende tegning og ændring af
annoncer til bladet.

Sjoerd

4f

Hjemmesiden
Ingen bemærkninger
Loppemarked
Der afholdes loppemarked til foråret.

Sjoerd

4g

Svend

Dorthe-Bodil

4h

4i

4j

4k

Kloster Legeplads
Træerne omkring legepladsen er blevet beskåret og der er bygget en
lævold omkring legeområdet.
Med hensyn til de bevilgede 5000 kr. fra Nordea, så tages der efter jul
stilling til evt. indkøb af et nyt legeredskab.
Flagallé
Stængerne stilles på ”stald” sidst i november og sættes igen op først i
marts, da første flagning er i forbindelse med forårsopvisning d. 13.
marts.

Bodil

Juleudsmykning
Der er bestilt 10 nye stjerner, og julebelysningen kommer op til 1.søndag
i advent.
Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)
En fin arbejdsdag i Sogneparken fredag d. 23.oktober. Bodil skriver
herom kort til sognebladet. Her gøres opmærksom på en kommende
arbejdsdag til foråret.
Bodil sender en tak til Kompetencecenteret for hjælpen med
istandsættelse og maling af borde og bænke.

Lars og Bjarne

Evt. Nytårskur mandag d. 4.januar hos Sjoerd

Bodil

Bodil og Hans
Jørn

