Referat fra Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. september 2010 kl. 19.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.

Fremmødte: Iver Poulsen, Tage Rasmussen, Bjarne Vogt, Kresten Bundgaard, Viggo Kofod
Fraværende: Marianne Dideriksen, Christian Holm Nielsen,
Dagsorden for mødet er:
1)

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 9. august 2010
sag nr.: 10-023: Kunstudvalget har udtrykt ønske om at blive en gruppe/udvalg under Holmsland Sogneforening!
Aktivitetskalender for Holmsland !
Gennemgang af punkter fra forrige møde:
• sag nr.: 10-001: Bestyrelsesprotokoller og referater fra tidligere møder
• sag nr.: 10-003: Foreningens økonomi.
• sag nr.: 10-005: Iver Poulsen vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
• sag nr.: 10-006: Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet
• sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad – Marianne Dideriksen
• sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmesider – ikrafttrædelse af ny aftale
• sag nr.: 10-009: Flag-allé – Forslag til udvidet brug af arrangementet
• sag nr.: 10-010: Loppemarked
• sag nr.: 10-011: Sogneparken – affaldsstativer – Beskæring af træer og buske
• sag nr.: 10-012: Julebelysningen – Kresten Bundgaard
• sag nr.: 10-013: Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland
• sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling - gennem LAG - Iver Poulsen
• sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden – Forslag fra kommunen
• sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads. Legepladsens fremtid
• sag nr.: 10-019: Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro – ejerforhold, tilstand og
belægning
• sag nr.: 10-020: Pris til Årets Holmbo. Drøftelse af forslag til rammer og begrundelser for
tildeling o.l.
• sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling
Eventuelt

2)
3)
4)

5)

Ad. 1:

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet den 9.
august 2010:
Bortset fra fejl navn på Line Lea var ikke kommentarer eller spørgsmål til det udsendte referat og den skriftlige kopi blev underskrevet af de fremmødte medlemmer af bestyrelsen.
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Ad. 2:

sag nr.: 10-023: Kunstudvalget som en gruppe/udvalg under Holmsland Sogneforening?
Ansøgningen blev drøftet. Det besluttes at give afslag.
Holmsland Idræts- og Kultur Center sponserer vin mm. til ferniseringer i Centeret.

Ad. 3:

Aktivitetskalender for Holmsland!
Der er mange arrangementer på Holmsland, der bliver annonceret gennem HIMS’en og ofte
med meget kort varsel. Der er ingen der benytter kalenderen i www.Holmsland.dk og ofte
kan man ikke se, hvem der inviterer.
Viggo Kofod laver et udkast/forslag til en lettere og bedre måde at få arrangementerne lagt
ud til beboere og turister på Holmsland .
Foreningens udhængsskab ved Dagli’Brugsen er tilgængeligt mod et årligt kontingent, som
dog er svær at inddrive. Der er dog skriftlige aftaler.
Besluttet, at der isættes ny lås og nøgler ved årsskiftet og der også fremover laves en skriftlig
lånekontrakt på nøglen og adgang til skabet.

Ad. 4:

Gennemgang af punkter fra forrige møde:
sag nr.: 10-001: Bestyrelsesprotokoller og referater fra tidligere år er lagt i Sognearkivet.
sag nr.: 10-003: Foreningens økonomi: Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er pr.
dags dato kr. 95.074,72. Det er blevet billigere at få trykt Sognebladet.
sag nr.: 10-005: Iver Poulsens vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Der er blevet indkaldt til bestyrelsesmøde medio september. Ellers ikke noget nyt.
sag nr.: 10-006: Viggo Kofod vedr. Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Rådsmøde i Spjald 24. august, hvor formanden for LAG Ringkøbing-Skjern deltog ved første
dagsordenspunkt. Der samarbejdes om at få en langsigtet politik for landdistrikterne fra kommunen.
Der samarbejdes lidt med kommunens skolebestyrelser vedr. læserbreve ol.
Efterårets halvårsmøde sløjfes pga. en tom pengekasse. Forårs- og valgmøder forventes afholdt
som tidligere.
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad:
August-udgaven er udkommet. Der er kun laver korrekturlæsning på tekst og ikke på opsætning af reklamer. Der var fejl i augustudgaven, hvilket vil blive kontrolleret fremover.
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmesider:
Ikrafttrædelse af ny aftale sker først ved næste faktura pr. 1. december 2010.
Aftalen foreligger endnu ikke på skrift. Der rykkes for en skriftlig aftale.
Der er endnu ikke sket en sammenlægning af de 2 hjemmesider.
Der er ingen mulighed for at se, hvor mange der besøger hjemmesiderne. Det besluttes, at der
skal indsættes en tæller, så man kan se, hvor ofte de forskellige web-adresser og hjemmesiden besøges.
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sag nr.: 10-009: Flag-allé:
Det aftales, at Viggo Kofod laver brevforslag, som underskrives af Formanden, til Holmsland
Idræts og Kultur Center vedr. tilbud/forslag om øget brug af flagning ved arrangementer.
Det drøftes om leje af flag skal afregnes til en højere takst og evt. med et mindstebeløb. Kasserer Tage Rasmussen laver et oplæg til næste møde.
sag nr.: 10-010: Loppemarked:
Sogneforeningen afholder sammen med Ringkøbing Garden et Loppemarked den 25. september. Der er behov for flere frivillige hænder – man kan melde sig til Tage Rasmussen,
Bjarne Vogt eller Chr. Holm Nielsen. Der skal være mindst 6 til 8 personer.
sag nr.: 10-011: Sogneparken:
Bjarne Vogt laver de 2 stk. galvaniserede affaldsstativer, der skal bruges. Prisen vil ligge på
ca. kr. 1.000 pr. stk.
Der trænger til en beskæring af buske og træer i Sogneparken. Det aftales, at bestyrelsen til
næste møde den 6. oktober 2010 mødes kl. 19.00 i Sogneparken for en besigtigelse.
sag nr.: 10-012: Julebelysningen : Kontaktperson til Kommunen er Kresten Bundgaard, som
også fremviste et par forslag til nyt juleophæng med LED-lyskæder.
Økonomien i den sag ser således ud:
o etablering af nye tilslutninger til 1 stk. juletræ + 35 stk. ophæng: kr.
32.087
o nyt plastik-gran på de gamle ophæng (Ringk. Industri Mont.)
kr.
11.000
o Forslag 1 – lille stjerne – 35 stk.
kr. ca. 49.000
o Forslag 2 – stor stjerne – 35 stk.
kr. ca. 70.000
Det besluttes, at vi hænger de gamle hjerter op igen i år.
Gruppen arbejder videre og kommer med andre forslag.
sag nr.: 10-013: Kommuneplanen: Planen ligger fortsat underdrejet.
sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling: Sagen ligger stille indtil Kommuneplanen er vedtaget.
sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden: Planafdelingen har endnu ikke ladet høre fra sig
med en indbydelse. Iver Poulsen rykker Borgmesteren.
sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads:
Der er ikke kommet nogen info fra udvalget til mødet. Ifølge en kommentar fra Holmsland
Idræts og Kultur Center vil den nye legeplads være dækket forsikringsmæssigt af Centerets
forsikring. Der savnes fortsat skriftlige aftaler og placeringsangivelser til legepladsen.
sag nr.: 10-019: Stiforbindelser på Holmsland samt Vonå Engbro:
Der er efter et hint fra Viggo Kofod til Kommunen blevet klippet hæk ved cykelstien ud til
Hovedvejen fra Kloster by.
Side 3

03-10-2010
Formand: Iver Poulsen

Røjklitvej 21, Holmsland
DK - 6950 Ringkøbing
e-mail: iver@poulsen.mail.dk

af 4

Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Referat fra Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. september 2010 kl. 19.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Der er fortsat ikke sket noget med grusstierne. Iver Poulsen vil rykke de nye mølleejere omkring vejforholdene til Vonå Engbro vestlige del.
sag nr.: 10-020: Pris til årets Holmbo:
Kresten Bundgaard laver et indlæg til Sognebladet og prisen uddeles første gang i 2011.
sag nr.: 10-021: Færdsel over Vonå Engbro:
Skuret ved broen er blevet repareret. Det er Kommunen, der har vedligehold af skur / udstillingstavler ved Engbroen.
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling:
Iver Poulsen sender forslaget ud til de relevante foreninger.
Ad. 5:

Eventuelt:
Kassereren oplyser, at der er et par ubetalte regninger trods udsendte rykkere. Det aftales, at
de aftalte ydelser ophører ved årsskiftet

Næste møde er fastlagt til:
Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 19.00 ved Sogneparken, herefter møde i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i foreningslokale.
Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.
Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt

______________________________________
Kasserer Tage Rasmussen

_____________________________________
Medlem Kresten Bundgaard
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