Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag d. 21. marts kl. 19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 21. marts 2016

2.
2a

2b

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016
De trafikale problemer på Søndervig Landevej.
●

Hans Jørn har gennem en samtale med fagleder for Vej og Park
Helene Helstrup gjort opmærksom på 1 meter området langs
begge sider af Søndervig Landevej. Kunne området inddrages i
kørselsbanen?

●

Kommunen behandlede på økonomi- og erhvervsudvalgsmødet
d. 8. marts 2016 et forslag om analyse af rute 15. Analysen
skulle foretages af Atkins, og resultatet anvendes i det videre
arbejde med begrundelse for udbygningen af vejstrækningen
Herning – Ringkøbing, evt. helt til Hvide Sande.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte forslaget til indstilling.

Spangprojektet ved Vonå Engbro
Asger redegjorde for arbejdsgruppens ansøgning om VE-midler.
Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 1. april 2016.

Hans Jørn

Dorthe og
Svend

Se projektbeskrivelsen under Nyheder på holmsland.dk
Sjoerd gjorde opmærksom på vigtigheden af, at styregruppen sørger for,
at der bliver lavet en fordelingsnøgle mellem de involverede foreninger
med hensyn til vedligehold og ansvar for det kommende fristed. Asger
var opmærksom på opgaven, som må udmønte sig i en driftsaftale
udarbejdet det øjeblik projektet er færdig til udførelse.
Asger kontakter Poul Osmundsen efter 1. april

3. Nye punkter
3a

Nye medlemmer til sogneforeningens bestyrelse.
Flere personer har givet tilsagn om opstilling til bestyrelsen

3c

”75-års fødselsdagen” i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 11. marts
2016

Bodil

3d

65 gæster og 20 frivillige deltog. En fin formiddag arrangeret i
samarbejde med Sundhedscenter Vest, Ringkøbing – Skjern Kommune.
Forslag om lokalt at lave en aktivitetspræsentation til efteråret for
aldersgruppen på 60 år og opefter.
Indvielse af Bagges Dæmning.

Dorthe- Bodil

Sogneforeningen sørger for flagallé.
3e

Den kommende generalforsamling

Sjoerd

Formændene for de fem foreninger samler de sidste løse ender hos
Sjoerd d. 22.marts.
Hvad der ønskes af bemærkninger til indholdet af formandens
redegørelse d. 1. april afleveres på skrift.
3f

Vedtægtsændringer
Kan ses på HIMS eller sogneforeningens hjemmeside

Svend og Sjoerd

3g

Årets holmbo

Sjoerd

Udvalget har truffet et valg
3h

Er der nyt om foredraget med Mikkel Behas?

Dorthe

Intet nyt

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi

Dorthe

130 medlemmer. I det kommende arbejdsår sættes fokus på at få flere
medlemmer.
Kassebeholdning: 43.334 kr.
4b

Bosætningsarbejdet.

Svend

Se mødet fra 29. februar.
Svend kontakter Torben og Tina for at høre omkring deres indlæg til
fælles generalforsamling.
4c

LAG
Intet at bemærke

4d

LDR
Torben Mortensen og Jens Erik Damgaard dækker området HolmslandStadil m.m.
Nyhedsbrevet fra LDRs møde i januar 2016 ligger på sogneforeningens
hjemmeside under Aktuelle Arbejdsområder.

Svend

Ja til at være vært for LDRs fællesmøde i maj-juni måned. Bodil taler med
Torben. Et emne til dette møde kunne være udvikling af
bosætningsarbejdet.
4e

Sognebladet
Intet at bemærke

Sjoerd

4f

Hjemmesiden
Intet at bemærke

Sjoerd

4g

Loppemarked
Afholdes 6. og 7. maj

Dorthe-Bodil

4h

Kloster Legeplads

Bodil

Der er anskaffet vippe, koldbøttestativ og rutsjebane. Nu venter der
noget gravearbejde og opfyldning af sand.
Dorthe ordner økonomien med Jette.
4i

Flagallé

Bodil

Svend har sørget for udskiftning af vimpler og ”knoppe”.
Vi leder med lys og lygte efter faste flagopsættere.
4j

Juleudsmykning
Intet at bemærke

Lars og Bjarne

4k

Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)
Der er bestil en ny skraldespand til Sogneparken.Hans Jørn har kontaktet
kommunen vedr. hjælp til materiale til belægning på den våre sti.Venter
på svar.
Svend Jensen har lovet flisning efter påske.

Bodil og Hans
Jørn

4l

Infoskærme
Brugsens kører tip-top. Centerets giver problemer efter at der har været
fiflet med systemet i forbindelse med etableringen af nøglekort til
motionsrummet.

Dorthe

Evt.
De kommende møder: 7. april og 11. april er i spil til konstitueringsmøde.

