Referat fra nytårskur/bestyrelsesmøde
Mandag d. 4.januar hos Sjoerd

Bjarne var fraværende
1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 26.oktober

2.
2a

Tovholder
Bodil

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

Dorthe

Skærmene kører til stor tilfredshed

2b

Spangprojektet ved Vonå Engbro
Fredag d. 8.jan afholder Asger, Claus Bødtker og Brian Jeppesen møde.
Brian laver et overslag på, hvad projekt Spangen kan løbe op i.
Sidst i januar, datoen er ikke fastsat, holdes møde i projektgruppen.
Svend deltager fra sogneforeningen. Efter dette møde sendes en
ansøgning om VEmidler.
Hver af flg. foreninger har betalt kr. 1.000,- til projekt ”SPANGEN”:
Holmsland Jagtforening
HGU
Ringkøbing Omegns Sportsfiskerforening
Ringkøbing Roklub
Holmsland Sogneforening
Sommerlyst
Derved er der kr. 4.000,- i rest op til de 10.000,- som er betalt til Claus
Bødtker.
Disse overføres, i henhold til referatet fra mødet d. 26.10.15, til
Krogsgaard Energi ApS
.

Dorthe og
Svend

3. Nye punkter
3a

Skiltning til Sogneparken. Skiltning ved cykel tunnelen.

Svend

Fin skiltning. Kommunen dækker alle udgifter
3b

De trafikale problemer på Søndervig Landevej.

Hans Jørn

Lars tager kontakt til Ole Kamp for at aftale et møde mellem ham og
sogneforeningen

3c

Henvendelse fra Sundhedscenter Vest om oplysningsarrangement for
alle på og over 75 år. Afholdes i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 11.
marts 2016

Bodil

Se referatet fra 21.september 2015
Mandag d. 11.januar holdes møde i centeret med repræsentanter for de
forskellige lokale aktivitetsgrupper. Målet for mødet er at få lavet en
samlet præsentation af stedets aktiviteter.
3d

Indvielse af Bagges Dæmning. Evt. Bagges Dæmning Løb!!

Dorthe- Bodil

Efter en henvendelse til kommunen har Svend fået oplyst, at man stadig
ikke kan fastsætte en endelig dato for indvielsen, men påskedagene
kunne meget vel være en mulighed.
Vi har fra sogneforeningen udtrykt et ønske om at koble os på indvielsen
med et løbe-/gåarrangement. Dette ønske har kommunens interesse.
Dorthe tager kontakt til HGU med henblik på at starte
løbetræning/fortræning til et Bagges Dæmningløb.

3e

Den kommende generalforsamling

Sjoerd

3f

Datoen er 1.april. De deltagende foreninger udfærdiger beretning og
regnskab til Sognebladet. Deadline 1.februar.
Sjoerd laver aftale med Charlotte om bespisning og om leje af centeret.
Sjoerd kontakter Viggo angående jobbet som EDBassistent.
Svend og Bjarne genopstiller ikke til næste periode.
Svend er villig til at arbejde videre med Spangprojektet og villig til at
følge og kommentere kommunes planrevision
Overvejelser omkring vedtægtsændringer

Svend

Bilag - Forslag til vedtægtsændringer
Læs de nuværende vedtægter på Holmsland Sogneforenings
hjemmeside
Sjoerd nærlæser Svends forslag.

3g

HIMS

Svend

Kører heldigvis fint igen.

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

Dorthe

Kassebeholdning på 41.823 kr.
4b

Bosætningsarbejdet.

Svend

Koodineringsmøde med PR-, Markedførings- og Udviklingsgruppen i
begyndelsen af februar
4c

LAG

Svend

Evt. ansøgning om projektmidler i forbindelse med projekt Spangen. Kan
følge efter en ansøgning om VEmidler.
4d

LDR

4e

Sognebladet

Sjoerd

Sognebladet omdeles til alle fastboende i Ny og Gl. Sogn. Det vil sige fra
Vonå til et stykke syd for Søndervig og til og med Houvig. Derfor kunne
det være, som foreslået, en god ide at hente nye annoncører i Søndervig.
Annoncørerne får en opkrævning efter at februarnr. er udkommet.
Chr. Iversen, Chr. Suusgaard og Helene Madsen har ikke firma længere
og ønsker at ophøre annonceringen.
4f

Hjemmesiden

Sjoerd

Intet at bemærke
4g

Loppemarked

Dorthe-Bodil

Næste loppemarked d. 6. og 7. maj
4h

Kloster Legeplads

Bodil

4i

Vi har stadigvæk 5000 kr. fra Nordea til legeredskaber
Flagallé
Første flagning ved gymnastikopvisningen d. 13.marts

Bodil

4j

Juleudsmykning

Lars og Bjarne

4k

Stormen Gorm har været hård ved juleudsmykningen, men hjerterne er
nu pillet ned og hænger og venter på næste jul.
Martin ”Pedel” har tilbudt sin hjælp til juleudsmykningen
Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)

Bodil og Hans
Jørn

Evt. arbejdsdag i maj. Hans Jørn og Lars ser på muligheden for at
afhjælpe problemet med vand på stierne.

Evt. Sjord forhører kommunen om muligheden for at deltage i forårets
strandrensning. Indtjeningen går til sogneforeningens kasse
De kommende møder: Datoer i spil: 22. februar (evt.29.februar, hvis Ole Kamp kan) og mandag d. 21.marts.
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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