Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 3. oktober 2016 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter

1. Kommentarer/godkendelse af referat.
1a

Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 12. september
2016
OK

2.

Tovholder
Bodil

Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016

2a

Trafikforhold på Søndervig Landevej
Ikke noget nyt

Hans Jørn

2b

Spangprojektet ved Vonå Engbro

Dorthe

Ikke noget nyt

3. Nye punkter
3a

Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus.
Kommunen ejer stien. Der ventes på svar fra Jens Cordius

Sjoerd

3b

Projekt Velkommen her.
Er kommet godt i gang.
Ildsjælepuljen har bevilget 28.600 kr.
Egenbetaling på 300 kr. 17 har d.d. indbetalt. Der ventes flere på holdet.
Ønske om flere frivillige til at hjælpe med projektet.
Bodil tager kontakt til Poul Osmundsen, for at få en omtale i avisen.

Hans Jørn og
Dorthe

3c

Er der kommet svar ang. behov for hjælp på Holmbohjemmet?
Vi afventer ønsker fra plejehjemmet.
HIMS
Meget vigtigt, at ” jungletrommen ” kan benyttes.
Er der nyt om fibernet?
Lars har været i kontakt med Frode Thomsen. Et ønske om at folk melder
ud, at de har interesse for fibernet. Frode Thomsen sørger for et opråb i
sognebladet (nov.)
RAH oplyser, at 2017 er overbooket med hensyn til etablering af fibernet.

Sjoerd

3g

Punkter til interviewet til dagbladet
Masser af ideer. Vi glæder os til at læse avisen!

Sjoerd

3h

Foredraget med Mikkel Behas?

Dorthe

3d
3e

Lars

3f

Solgt 320 billetter.

3i

3j

Bliver der i lighed med de sidste 4 år et fælles julearrangement i
forbindelse med tænding af julebelysningen? (27.november)
DEF, HGU,centeret er med til dette arrangement. Dorthe tager også
kontakt til Brugsen.
Naturens Dag
Regnskabet er ved at være på plads. Overskuddet bliver gemt i
”cigarkassen” til næste år. Det endelige overskud oplyses på næste
møde.

Dorthe

Bodil

4. Gennemgang af faste punkter
4a

Foreningens økonomi
116.573 kr.
Kontoen rummer økonomien omkring Naturens Dag og Mikkel Beha.

Dorthe

4b

Bosætningsarbejdet.
Velkomstambassadørerne er i sving. Det kniber med at kunne bruge de
tilsendte lister med navne på tilflyttere. Der skal tænkes nye veje til at
opspore tilflytterne. Måske gennem børnehave, skole eller ved at bede
folk ringe, hvis der kommer nye naboer i området.

Jesper

4c

LAG
Intet nyt
LDR
Besøg af Torben, som er næstformand og egnens repræsentant i LDR:

Sjoerd

4d

Bodil

Orientering vedr LDR:
- Besøg fra Folketingets udvalg for landdistrikter og øer 26-27/9
- Landsbyklyngen VestRum - Realdania projekt
- Samskabelse, øget bosætning Herborg/Videbæk, Spjald - Epinion
- Det Østeuropæiske Potentiale, evt Gl. Sogn som pilotprojekt (integration
og foreningsliv)
- Omdannelseslandsbyer - 2 pilotbyer hvert 4 år (hver planperiode)
- vedligeholdelsesmateriale i Landsbyerne - tjekliste på vej fra RKSK.
- Årsmøde i Landdistriktsrådet den 24/11 med spisning (sted tilgår).
- Indstilling til LDR prisen 2016: WOW park og Stauning Whisky.
- Lokalmøde i den vestlige geografi med Jens Erik Damgaard, THM og
de lokale foreninger...!
- forslag til dato og sted...?
(Referatet LDRs møde d.5. september 2016 er endnu ikke godkendt. Når
det sker, bliver det sat ind på sogneforeningens hjemmeside)

Nyhedsbrev 1 2016 fra LDR lægges på sogneforeningens hjemmeside
Desuden kan læses mere på:
http://www.rksk.dk/om-kommunen/landsbyer-oglanddistrikter/landdistriktsraadet

4e
4f

Sognebladet
Prisen på farvetryk endnu ikke oplyst
Hjemmesiden

Sjoerd
Sjoerd

Intet at bemærke
4g

Loppemarked
Intet at bemærke
Kloster Legeplads
Kompetencecenteret har fjernet græskanterne, og der er bestilt et læs
sand ved Holmsland Maskinstation.
Flagallé
Der skal indkøbes nye vimpler.
Juleudsmykning
Martin har repareret 20 ”gamle” hjerter og det vedtages, at der
indkøbes 2o hjerter. Lars oplyser en pris på 622,50 kr. pr. stk.

Dorthe-Bodil

4k

Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken
Arbejdsdag i Sogneparken d. 23. oktober. Børnehaven har et ønske om
mål på græsområdet i Sogneparken. Hans Jørn arbejder på sagen.

Bodil og Hans
Jørn

4l

Infoskærme

Dorthe

4h

4i
4j

Bodil

Bodil
Lars

Anskaffelse af medioplayer. Pris 2000 kr.


Evt. Vores ansigt - Klosters hovedgade- trænger til et løft- punktet tages
med på næste møde.
 Det samme gør ønsket om en cykelsti fra Kloster til Lodbjerg Hede.
Næste møde 28. november. Desuden glæder vi os til julefrokost i december måned.
Referat givet af: Bodil Schmidt

Formand Sjoerd Both

Medlem Bent Poulsen

_____________________________________

__________________________________

Medlem Jesper Aarup

Næstformand Lars Provstgaard

_____________________________________

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard
_____________________________________

_________________________________

Medlem Hans Jørn Sørensen
_________________________________

