Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 20. juni 2016 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Bent var fraværende
1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d.2. maj 2016
Godkendt og underskrevet

2.
2a
2b

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016

Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe

Projektet har fået bevilget 499.000 kr fra VE-midlerne.
Projektet kommer til at kræve en ændring af lokalplanen. Der må ikke
opføres shelters så tæt på møllerne.
Der skal nu foretages en prioritering af ønskerne til projektet.
Dorthe og Asger søger forskellige fonde om midler til projektet.
Det har stor betydning at der i forbindelse med oprettelse af
cykelforbindelse til Ringkøbing sker en ændring af belægningen på
grusvejen. Den sidste del af Bandsbyvej, fra hvor asfalten ophører og til
sidste nedkørsel til Spangen er meget lidt cykelvenlig.

3. Nye punkter
3a

Sjoerd
Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus.
Sjoerd forhører Holmbohjemmet om deres interesse for en forbedring af
belægningen på stien.

3b

Opbygning af et fællesskab, hvor tilflytterne fra andre lande får lejlighed
til at lære det danske sprog og de danske traditioner at kende.
Hans Jørn har kontaktet VUC.
Undervisningen på VUC er beregnet på folk, som taler dansk, men har et
ønske om at forbedre danskkundskaberne
Dorthe og Jesper har undersøgt, hvad tilflytterne ønsker af tiltag.

Sjoerd

Landbruget her på Holmsland får flere og flere udenlandske medarbejdere.
Medarbejderne kommer fra Ukraine, Rusland, Polen, Hvide Rusland og
Rumænien. En arbejdskraft, man sætter stor pris på og en arbejdskraft man
gerne vil holde på.
Jesper har således ansat to familier, som har været her gennem næsten 10
år. De har fået børn, som er startet i skolen. Børnene taler fint dansk, men
forældrene kan stadigvæk ikke begå sig på dansk. De voksne føler sig som
andenrangsholmboere, søger kun hinanden og bliver ikke en del af
samfundet.
Jesper foreslår, at der her på stedet til efteråret med Det Internationale
Marked som startskud, bliver etableret undervisning, socialt samvær
oplevelser for den omtalte gruppe.
Sprogundervisning baseret på oplevelser i fællesskab med os. Oplevelserne
kunne være: madlavning, besøg i Brugsen, kajaktur på Stadil Fjord, en tur til
Gl. Sogn Kirke, krocket ..............
Jesper og Dorthe foreslår et prøveforløb på 6-8 aftener i løbet af efteråret. De
er begge indstillet på, at de fra arbejdspladsens side en villige til at dække
udgifterne til denne form for undervisning. De tror på, at kunne samle ca. 20
deltagere og hvis hver deltager kommer med 50 kr pr aften, så er der et
beløb på 1000 kr, som kan anvendes til undervisningsmateriale o.lign.
Der rettes også kontakt til Per Høeg Sørensen fra Land, By, Kultur om støtte
gennem Kulturel Samråd.
På fredag d.24. juni kl. 13 er der opstartsmøde hos Inge Birthe og Hans Jørn.
Her deltager Hannah, Jesper, Dorthe, Inge Birthe, Hans Jørn, Esther og
Bodil

3c

EDB-undervisning af seniorgruppen
Er der nyt fra DEF?
Laurids Graversen vil påtage sig opgaven som underviser, men først til
næste år.

Dorthe

3d

Hvem kan annoncere på infoskærmene?
Forespørgsel fra Holmsland Maskinforretning om annoncering.
Dorthes svar:

Sjoerd

Deciderede tilbud fra et firma har vi i Sogneforeningens bestyrelse besluttet
at vi ikke kan køre på skærmen, men vil gerne sætte et opslag op hvis I har
et arrangement.

3e

Er der nyt om fibernet?
Intet nyt.

Lars

3f

Bodil

3g

Parkeringsforholdene på Polden fungerer ikke. Brugsen har forespurgt
om at tage problemet op.
Sjoerd kontakter Kirstine for at høre om problemet.
Sankt Hans Fest på Røjklit Havn
Holdes i samarbejde med Stadil Fjord Bådelaug, Lodbjerg Hede
Grundejerforening, Friluftslauget og Sogneforeningen.
Sogneforeningen sælger kaffe a 20 kr.

3h

Er der nyt om foredraget med Mikkel Behas?

Dorthe

Der er d.d. solgt 125 billetter

Bodil

3i

Holmbohjemmet

Bodil

3j

Forslaget fra administrationen om nedlæggelse af et plejehjem i
kommunen blev ”skudt ned” af socialudvalget.
Naturens Dag
Der arbejdes på arrangementet.
Bodil holder bestyrelsen orienteret i forløbet.

Bodil

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi
Kassebeholdning: 97.085 kr. Men der ligger et par store regninger.

Dorthe

4b

Bosætningsarbejdet.
Svend Neess holder os orienteret omkring tiltag fra kommunen.
Velkomstambassadør Kathrine Kock holder bosætningsudvalget
orienteret om nye beboere til området.
I øjeblikket står 12 velkomstambassadører her på stedet klar til at byde
tilflyttere velkommen.
Marketingsgruppen er undervejs med en velkomstpjece.
Der er et ønske om at have en velkomstgave med, når man besøger
tilflytterne. En god ide med en flaske Holmslandvin eller en æske
chokolade.

Jesper

4c

LAG
Ingen kommentarer
LDR
Besked fra Torben:
Kommunens Landdistriktskoordinator har fået et nyt godt job i Herning
Kommune og er derfor stoppet ved RKSK pr. 1. juni…
Vores lokale LDR møder er derfor blevet udsat indtil kommunen får en
ny LDR-koordinator på plads…!
Så der bliver altså for god ordens skyld ikke et møde hverken den 14.
eller 16/6.

Sjoerd

4e

Sognebladet
Deadline først i august.
Sjoerd interviewer graveren Elise Ebdrup mobil 24 48 43 40

Sjoerd

4f

Hjemmesiden
Intet at bemærke
Loppemarked
Afholdes d.2. og 3. september 2016

Sjoerd

4d

4g

4h

Bodil

Dorthe-Bodil

Kloster Legeplads
Bodil
Der er repareret og malet borde/bænke.
Legepladsinspektør Conny Munn har foretaget inspektion af legepladsen.
De påpegede fejl løses.

Hans Jørn forhører Holmsland Maskinstation om at fjerne ukrudt og
græs fra sandområderne. Derefter skal ske en påfyldning af sand.
4i

Flagallé
Ingen kommentarer

Bodil

4j

Juleudsmykning
Ingen kommentarer

Lars

4k

Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken)
 På sidste møde var der et ønske om flere borde/bænke på
Johanne Høkers Plads. Ideen er god, men der opstår problemer
med adgangen til græsslåning. Flere borde/bænke vil kræve
flisebelægning.
 Der er leveret fiberdug, stabilgrus og stenmel til stibelægningen i
Sogneparken. Der trænger til beskæring af træer og Hans Jørn
indhenter tilbud fra Holmsland Maskinstation om at udføre dette
arbejde og ligeledes at etablere den nye stibelægning.

Bodil og Hans
Jørn

4l

Infoskærme
Kører tip-top

Dorthe

Evt. Næste møde d. 15.august 2016
Referat givet af : Bodil Schmidt

Formand Sjoerd Both

Medlem Bent Poulsen
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Medlem Jesper Aarup
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Kasserer Dorthe N. Krogsgaard
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Medlem Hans Jørn Sørensen
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