Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00
i

Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster

Protokol / Referat fra Generalforsamlingen
Velkommen til Generalforsamlingen i Holmsland Sogneforening
Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
Valg af referent:

Erik Dideriksen
Viggo Kofod

2: Valg af stemmetællere:

Foreslået og valgt
Foreslået og valgt
Karen Marie Sørensen, Peter Hell

3: Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden:
Endnu et år er gået og hvad har sogneforeningen så beskæftiget sig med siden sidste
generalforsamling.
1 Klosters udvikling. Det tog lang tid inden kommunen fik Kommuneplanen vedtaget
og da der var indsendt et forslag fra private, har vi stort set ligget underdrejet, og da
kommunen stort set har videreført den udbygning der lå fra Holmsland kommune, er
vi nødt til at starte fra bunden nu.
2 Hjemmeside der er sat et samarbejde i gang med HGU og HIK omkring en fælles
hjemmeside, så vi får en bedre hjemmeside og hele tiden holder den opdateret. Samarbejdet mellem de 3 instanser kan måske give andre sidegevinster blandt andet at få
de planlagte møder ind på kalenderen.
3 Julebelysning. Der er opsat nye stik. Vores andel af prisen er 1/3 de 2 andre 3 dele
er betalt kommunal-bestyrelsen og forsyningsselskabet. Selve belysningen trænger til
vedligeholdelse, skal vi have nyt eller skal vi reparerer det gamle, som er meget nedslidt.
4 Frederiksberg legeplads flytter til hallens arealer, de gamle redskaber var ikke lovlige, der bliver indkøbt nye redskaber og udvalget for Frederiksberg legeplads bliver
et udvalg under sogneforeningen.
Der bliver givet LAG midler til legepladsen og Sogneforeningen støtter også med
midler fra ”Liv i Landsbyen midler ”.
5 Fælles generalforsamling bliver der arbejdet med i en arbejdsgruppe med rep. Fra
hallen, HGU, Din Egen Forening, brugsen og Sogneforeningen, der gerne skulle styrke områdets fællesskab, skal vi have kommunal bevågenhed er det vigtig at vi kan stå
sammen, andre foreninger kan komme med siden hen.
6 Pris til årets Holmbo uddeles her i aften til en person som har gjort en stor indsats
for området på frivillig basis.

Side 1

20-03-2011
Formand: Iver Poulsen

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

af 4

Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00
i

Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster

Protokol / Referat fra Generalforsamlingen
7 Næste år bliver det udviklingsplanen for Kloster der bliver det væsentlige vi skal
arbejde med.
8 Tak for samarbejde i bestyrelsen og tak til Marianne og Kresten for jeres tid i bestyrelsen
9 Sogneforeningen deltager også i Landdistriktsrådet og LAG s bestyrelse, begge steder for at få gode input til at udvikle vores landsbyer.
Drøftelse og godkendelse:
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. Beretningen blev godkendt
ved håndsoprækning.

4: Forelæggelse af det reviderede regnskab – forventninger til økonomien fremover:
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Forventninger:
Drøftelse og godkendelse:
Der blev stillet spørgsmål til forskel mellem underskud og fald i egenkapital. Problemet vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Hvordan besluttes køb af kunst? Det gøres af bestyrelsen efter indstilling
fra Kunstudvalget.
Forslag til at arrangere en lodtrækning blandt udstillerne til kunstindkøb af et publikumsvalgt ”Årets billede”.
Med disse bemærkninger godkendes regnskabet.

5: Behandling af rettidigt indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6: Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår:
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 75,00 pr. person. Godkendt.
7: Bestyrelsen består af:
Formand: Iver Poulsen
Næstform. Chr. Holm Nielsen
Sekretær Viggo Kofod
Kasserer
Tage Rasmussen
Medlem Marianne Dideriksen Medlem
Kresten Bundgaard
Medlem Bjarne Vogt
genvalgt
På valg er:
Tage Rasmussen – modtager genvalg
Susanne Larsen
Marianne Dideriksen – afgår – nyvalg:
Kresten Bundgaard – afgår - nyvalg:
Bodil Schmidt
2 suppleanter til bestyrelsen: Kirstine Aarup, Lars Provstgaard
Forslag til nyvalg: 1
2
3
4
5
Valg af revisorer:

Susanne Larsen
Bodil Schmidt

Majbritt Pugflod:
Kirstine Aarup:
1 revisor-suppleant:
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