Referat fra Bestyrelsesmøde

6. maj 2010 kl. 19.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard,
Bjarne Vogt, Viggo Kofod
Fraværende: Marianne Dideriksen
Dagsorden for mødet er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gennemgang af det udsendte referat fra konstitueringsmødet
Kommentarer/godkendelse af referatet
Fastlæggelse af mødedatoer for næste halvår
Foreningens økonomi
Ansøgninger om støtte fra Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Kontakt til LAG Ringkøbing-Skjern Kommune
Kontakt til Landdistriktsrådet Ringkøbing-Skjern Kommune
Gennemgang af poster og opgaver (Pkt. 1 – 9 i forrige referat)
a) Holmsland Sogneblad
b) Hjemmeside
c) Flag-allè
d) Loppemarked og –container. Overskuddets anvendelse?
e) Sogneparken
f) Julebelysningen
Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland
Udstykningsplaner for Kloster by
Forsamlingshusgrunden
Den indre vandvej
Frederiksberg Legeplads
Eventuelt

9)
10)
11)
12)
13)
14)
OBS!

De sager, der fremover behandles, gives nye sagsnumre.

Ad. 1:

Der bliver udtrykt tilfredshed med udsendelse af referat og mødeindkaldelse med dagsorden i
god tid før bestyrelsesmødet.

Ad. 2:

sag nr.: 10-001: Referatet SKAL underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet! Referaterne bliver arkiveret og gemt for senere brug.
Det besluttes at gemme bestyrelsesprotokoller og referater fra bestyrelsesmøderne i Sognearkivet.
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Ad. 3:

sag nr.: 10-002: Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder første onsdag eller torsdag i
måneden. Der afholdes normalt møder i 10 måneder. Juli og december er mødefrie. Der er
dog forbehold over for dette forslag.
Det besluttes, at næste møde afholdes den 3. juni 2010 kl. 19.30. Formanden undersøger mulighederne og vender tilbage som følger:
Her er forslag til mødedatoer som behandles endelig færdig på mødet d. 3.6. Datoerne går på skift
mellem de første 4 dage i ugen da alle ikke kan torsdag. Forslag til møder: 9.8. - 7.9. - 6.10. - 4.11.

Ad. 4:

sag nr.: 10-003: Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er
kr. 105.930,95
Medlemmerne er ikke anført ved navn.
Desuden bestyrer foreningen kassen for ”Liv i Landsbyen”, som hovedsageligt får sine indtægter fra loppemarkedet. Her er saldoen
kr.
25.908,55

Ad. 5:

sag nr.: 10-004: Der er modtaget ansøgning om tilskud fra Holmsland Idræts- og Kulturcenter til ur i forhallen og metalskinner til ophæng af kunst til et beløb på kr. 4.100 samt et elopvarmet skab til Hjertestarteren på ca. kr. 6.000.
Det besluttes at yde el tilskud på kr. 10.000 til Holmsland Idræts- og Kulturcenter til disse
formål.

Ad. 6:

sag nr.: 10-005: Iver Poulsen blev på generalforsamling i LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune i Velling den 26. april 2010 valgt til 1. suppleant til bestyrelsen og deltager som sådan i
alle bestyrelsesmøder. Iver Poulsen vil her arbejde på at få tildelt nogle af midlerne herfra til
de lokale projekter. Man vil i LAG evaluere de tidligere projekter for at få et overblik over de
tildelte midler og projektgrundlag samt formålsparagrafferne.

Ad. 7:

sag nr.: 10-006: Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet har hidtil være Jens Kristian Nielsen. Han ønskes afløst på denne post.
Det besluttes at han afløses af Viggo Kofod.

Ad. 8a: sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad – Marianne Dideriksen ønsker at blive afløst på posten som midlertidig redaktør. Der er undersøgt flere emner, men det har hidtil ikke været
muligt at finde en, der ville påtage sig opgaven. Der arbejdes videre på sagen og alternativt
forsøges opgaven aflastet, således den bliver meget mindre tidskrævende ved at betale sig fra
alle redaktionelle opgaver samt en hel del af de øvrige ting. Tage Rasmussen varetager bl.a.
kontakten til annonce-sponsorerne.
Ad. 8b: sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmesider – Viggo Kofod deltager i næste møde omkring
hjemmesiden ”Holmsland” og ”Holmsland Sogneforening”.
Det besluttes, at referater fra foreningens bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden.
Ad. 8c: sag nr.: 10-009: Flag-allé – Marianne Dideriksen har hjemkøbt 6 sæt stænger med flag for
at kunne imødekomme alle ønsker om flagning ved særlige lejligheder såvel i Kloster by som
ved Gammelsogn kirke.
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Opsættere Ejvind Klokkerholm og Svend Lauridsen ønsker at der bliver fundet en eller to afløsere til opsætning og nedtagning, således de har mulighed for at kunne overgive opgaven i
tilfælde af forfald eller sygdom. Der opsættes flag-allé ca. 1 gang pr. måned.
Ad. 8d: sag nr.: 10-010: Loppemarked – Overskud ved loppemarkedet indgår i kassen ”Liv i
Landsbyen”, som Holmsland Sogneforening administrerer. En gruppe af de frivillige personer, der driver loppemarkedet, har ønsket, at pengene anvendes til kunst og kultur i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Dette kan man i bestyrelsen for Holmsland Sogneforening tilslutte sig.
Det besluttes at bevilge kr. 5.000 fra den aktuelle kasse til køb af et bestemt maleri til ophængning i Indgangspartiet / cafeteriet.
Ad. 8e: sag nr.: 10-011: Sogneparken – Der er blevet ryddet op i de udtyndede træer og grene og
stammer vil blive flised. Det forventes, at den der fliser også fjerner flisen.
Der ønskes opsat affaldsstativer ved samlingsstedet. Dette godkendes. Bjarne Vogt sender
oplysningerne vedr. stativerne til Tage Rasmussen, der vil stå for indkøb og efterfølgende for
tømning af stativerne.
Der vil ikke blive arrangeret et arrangement i Sogneparken i forbindelse med Grundlovsdagen.
Ad. 8f: sag nr.: 10-012: Julebelysningen – Kresten Bundgaard har kontaktet ”Gården” i Hvide Sande, da de tidligere har lavet de nye lovpligtige opdateringer på andre byers julebelysning.
Kresten Bundgaard og Chr. Holm Nielsen arbejder videre med sagen.
Ad. 9:

sag nr.: 10-013: Kommuneplanen vil iflg. Formandens oplysninger blive færdigbehandlet
og godkendt af Kommunalbestyrelsen inden Sommerferien. Fra kommunens side mener man,
at der er udlagt tilstrækkeligt med areal til de næste 5 år. Ifølge Kommunens information er
der 5 kommunalt udstykkede grunde til salg i Kloster og ingen erhvervsgrunde.

Ad. 10: sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling - gennem LAG mener Iver Poulsen, at der er mulighed for at få lavet et projekt til Kloster bys udvikling.
Det foreslås, at Holmsland Sogneforening indkalder til et offentligt møde efter sommerferien
med emnet omkring Klosters udvikling. Formanden arbejder videre med sagen.
Ad. 11: sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden – den blev ved salget til Holmsland Kommune
nævnt som mulig udnyttelse for placering af nogle almen nyttige boliger i Kloster. Iver Poulsen vil give Borgmesteren et forslag til udnyttelse af grunden.
Det foreslås, at Forsamlingshusgrunden også giver Ragna Tang en mindeplads, da hun her
har haft sine aktiviteter i mange år og hun jo stadig huskes som ”Folkedansens Dronning” i
Vestjylland.
Ad. 12: sag nr.: 10-016: Den Indre Vandvej – Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af de tre
kommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, som undersøger mulighederne. Vi følSide 3
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ger gruppens arbejde og såfremt der er positive resultater i vente, vil vi søge at/tilbyde vores
deltagelse for at få indflydelse på, hvordan det vil kunne tilgodese vores lokalområde.
Ad. 14: Eventuelt:
o Iver Poulsen har modtaget et tysk brev vedr. registrering af foreningen. Brevet er arkiveret lodret, da det er ren svindel.
o sag nr.: 10-017: Toiletforhold i Søndervig. Der er i vinter og forårsperioder meget
dårlige eller ingen toiletmuligheder ved adgangen til Vesterhavet ad Badevej. Kun
når kiosken ved P-pladsen er åben er der toiletadgang her. Toilettet ved klittens kiosk
er lukket i modsætning til andre steder op langs kysten, hvor man mange steder finder
en helårs-åben og velholdt toiletadgang. Iver Poulsen vil tage sig af sagen.
o sag nr.: 10-018: Grusstier i Kloster by og ud til Von-åen bro er meget dårlige. Stierne bliver bl.a. ødelagt under vinterens snerydning, men ikke efterfølgende repareret.
Tage Rasmussen henviser til Kommunens service om at give forvaltningen et praj,
hvorefter de vil komme og udbedre skaden. Det vil blive afprøvet om det virker!

Adresse- og kontaktliste vedlægges i kopi dette referat.
Næste møde blev fastlagt til: Torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i
foreningslokalet.
Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________
Medlem Marianne Dideriksen

______________________________________
Næstform. Chr. Holm Nielsen

_____________________________________
Medlem Kresten Bundgaard

______________________________________
Kasserer Tage Rasmussen

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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