Referat fra generalforsamlingen

Fredag d. 1. april 2016 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Sjoerd aflagde beretning og startede med at sige en stor tak til de mange frivillige for deres
uundværlige indsats i 2015. Det være sig:
● De faste flagopsættere
● De frivillige på de grønne hold
● Loppeholdet
● Svend Neess for det store arbejde han har ydet inden for bosætningsområdet
Han takkede Svend Neess og Bjarne Vogt for deres arbejde i Sogneforeningens bestyrelse og
overrakte Svend to flasker vin. Da Bjarne var fraværende, vil Sjoerd på et senere tidspunkt
overrække ham ligeledes to flasker vin.
2015 har været et godt og travlt år, og sammen med de andre foreninger, kirken og Centeret har
HSF bidraget til livskvaliteten mellem Vesterhav og Vonå.
Hvad fik vi så gjort i 2015?
● Informationsskærme i Brugsen og Centeret
● Løbende opdateringer Holmsland.dk
● Grønt arbejde med indbegreb af vedligeholdelse af Sogneparken
● Oprydning af affald
● Flagallé
● Julebelysning
● Sognebladet
● Kloster Legeplads, vedligeholdelse og budget til forbedring
● Skiltning til Sogneparken og ved cykelstien til Kloster (Søndervig Landevej)
Af arrangementer har vi haft:
● Loppemarked i maj og september
● Fejring af Grundlovsdag med tale og fest i Sogneparken
● Sankt Hans fest ved Røjklit Havn i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening
● Naturens Dag
Livskvaliteten og fællesskabet på Holmsland:
● Bosætningsudvalgets arbejde – adskillige aktiviteter for at fremme den gode historie,
kontakter med medierne, ejendomsmæglere, bankerne og kommunen
● Udvikling af område omkring SPANGEN
● Holmboernes sag i forhold til Planstrategien 2015
En opfordring til at blive medlem af Sogneforeningen. Vi har d.d. 220 medlemmer
Til slut udnævnte Sjoerd ”Årets Holmbo”:
Som tidligere har vi i Holmsland Sogneforening et ønske om at fremhæve nogle af Holmslands
ildsjæle. Hvert andet år udnævnes derfor ”Årets Holmbo”. Udvalget som udnævner denne person,

består af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Sogneforeningen. Kriterier som bliver brugt ved
udnævnelsen er:
Personen skal være fra lokalområdet og skal have udført en ekstraordinær frivilligt/ulønnet
arbejdsindsats til gavn for stedets indenfor:
● Foreningsarbejde
● Stedets udvikling
● Forskønnelse af området
● Igangsætning af nye projekter/idéer
Udover æren, vil personen få overrakt et diplom, et gavekort på 500 kr samt en buket blomster.
I år er Bodil og Ivan Schmidt udnævnt ”Årets Holmboer” ☺
Som vil, når de kommer hjem fra skiferie, få overrakt diplom, gavekort og blomster.
Dorthe fremlagde foreningens regnskab.
Efter beretning og regnskab var der lejlighed til at stille spørgsmål.
Fra salen blev der spurgt til hvad vi vil bruge vores penge til.
Vi nævnte at vi bla. er med i projekt SPANGEN, men hvis der er nogle der sidder med ideer til noget
der skal laves, må de endelig komme frem med det. Torben Mortensen forklarede at det er godt at
ha lidt på kistebunden hvis man søger forskellige fonde o.l. da man selv i nogle tilfælde skal vi at
man også selv har penge til at putte i et projekt.
Torben Mortensen gennemgik arbejdet i de forskellige udvalg under Bosætning og opfordrede til
at hvis man har et arrangement som man synes fortjener at komme i medierne, så har PR gruppen
kontakten hertil
Forslag til nye grupper: fundraising gruppe, nedrivningsgruppe – begge grupper hvor der kan sidde
personer der har interesse i at hjælpe med at søge penge til de forskellige ting
Vær ikke bange for at komme i en bestyrelse – jo flere der gør en lille smule….
HUSK PÅ DET VI HAR – KLAG IKKE OVER DET VI IKKE HAR
Svend Erik Madsen roste Torben for en god præsentation. Dejligt at høre hvad de laver
Valg til bestyrelse:
Efter en forslagsrunde var der 4 tilbage, som var villige til at træde ind i den nye bestyrelse. Det
drejer sig om Bent Poulsen, Jesper Aarup, Sjoerd Both og Dorthe Krogsgaard.
Suppleanter: Henrik Jørgensen, Lisbeth Klokkerholm og Poul Erik Jørgensen
Bestyrelsen for 2016-2017:
Sjoerd Both
Hans Jørn Sørensen
Bodil Schmidt
Lars Provstgaard
Bent Poulsen
Jesper Aarup
Dorthe Krogsgaard
Der bliver holdt konstituerende møde mandag d. 11. april kl. 19.30 i HIK

Referat givet af:
Dorthe Krogsgaard
Referat godkendt
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