Referat fra Bestyrelsesmøde
Torsdag den 4. november 2010 kl. 19.30
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.

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

4)
5)

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 6.
oktober 2010
Nye mødedatoer for 2011.
Gennemgang af punkter fra forrige møde:
• 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 – skriftlig kontrakt af ny aftale samt tæller til
registrering af besøg.
• sag nr.: 10-010: Loppemarked – næste Loppemarked.
• sag nr.: 10-011: Sogneparken – affaldsstativer – Besigtigelse for en evt. beskæring af
træer og buske
• sag nr.: 10-012: Julebelysningen – Nye forslag fra Kresten Bundgaard og Bjarne Vogt
• 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. Info omkring legepladsens fremtid
• sag nr.: 10-020: Pris til årets Holmbo. Indlæg i Sognebladet.
• sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – drøftelse af mødet 27. oktober
• sag nr.: 10-024: Aktivitetskalender for Holmsland
Behandling af indkomne ansøgninger
Eventuelt

Ad. 1: Kommentarer/Godkendelse af det udsendte referat sker med den rettelse, at det er koden til
Hjemmesidens kalender, der mangler. Der sendes ny pdf-kopi til Hjemmesiden.
Ad. 2: Datoer for næste års bestyrelsesmøder bliver foreslået som følger:
Mandag den 10. januar,
Onsdag den 23.februar,
Torsdag den 7. april,
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Mandag den 16. maj,
Tirsdag den 28. juni,
Onsdag den 7. september
Torsdag den 13. oktober, Mandag den 28. november 2011
Generalforsamling bliver den 9. marts 2011
Ovenstående datoer blev godkendt.
Ad. 3: Gennemgang af punkter fra forrige møde:
sag nr.: 10-003: Foreningens økonomi:
Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er pr. dagsdato
Loppemarkedets overskud blev på ca.
Kontoen for Liv i Landsbyen er pr. d.d.

kr. 68.139,72.
kr. 12.500
kr. 25.976,05

sag nr.: 10-005: Iver Poulsen vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune:
LAG byder ikke på noget nyt. Til Årets landsby i Region Midtjylland er der foreslået VorgodBarde.
sag nr.: 10-006: Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet:
LAG-formanden og LDR-formanden er inviteret til møde med borgmesteren den 22. november
kl. 10 hvor den overordnede udgangspunkt er udtrykt i en artikel, der er lavet til kommunens
årlige info-hæfte. Kopi udleveret til bestyrelsen. I øvrigt kommer mødet til at handle om
Kommunens dialog med sogne- og borgerforeninger samt den kommunale finansiering af
Landdistriksrådets beskedne drift.
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Marianne Dideriksen udtræder som ansvarlig redaktør ved årsskiftet og herefter er det Iver
Poulsen, der tager jobbet.
Der er nu lavet en direkte adresse til sognebladets materiale holmsland.sogneblad@gmail.com
således al tekst skal sendes som word-filer og billeder som jpeg-filer. Dette vil lette hele redigeringsprocessen og dermed lette arbejdet med bladet.
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmesider
På baggrund af et afholdt møde 3. november afholdt af HGU, Holmslands Idræts- og Kulturcenter og DGI Vestjylland blev emnet ”Hjemmesider” indgående drøftet. Bl.a. blev effekten af
nemme og fælles grundlag for hjemmesiderne vist fra andre områder og da det falder helt i tråd
med vores holdning, aftaltes et separat møde mandag den 8. november for at drøfte foreningens
holdning og ønsker, således vi evt. kan indgå i et sådant samarbejde.
sag nr.: 10-010: Loppemarked – Næste Loppemarked
afholdes når Ringkøbing Garden afholder deres Loppemarked.
sag nr.: 10-011: Sogneparken – affaldsstativer – Besigtigelse for evt. beskæring af træer og buske
Der er blevet opstillet 2 stk. affaldsspande i parken og de er blevet betalt. Iver Poulsen kontakter
Kresten Sørensen vedr. beskæringen.
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sag nr.: 10-012: Julebelysningen – Nye forslag fra Kresten Bundgaard og Bjarne Vogt:
Der er ikke kommet nye forslag. Der mangler kontaktpersoner til ophængning af julebelysningen. Ole Aarup, Søren Petersen og Poul Thomsen kan kontaktes. Ophænget skal kontrolleres i
god tid før ophængningen, der skal være klar 1. søndag i advent den 28. november.
sag nr.: 10-013: Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland:
Den 16. november 2010 skal Kommuneplanen drøftes i Økonomi-udvalget. det er uklart, om der
er ændringer med for Holmsland / Kloster området.
sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling - gennem LAG - Iver Poulsen:
Intet nyt – se ovenstående punkt.
sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden – Forslag fra kommunen:
Der er endnu ikke kommet et udspil fra Kommunen, så Iver Poulsen vil rykke for et svar.
sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads. Info omkring legepladsens fremtid:
Iver Poulsen har haft kontakt med Susanne Larsen.
sag nr.: 10-020: Pris til årets holmbo. Indlæg i Sognebladet.
Kresten Bundgaard fremlægger indlæg til Sognebladet. Der skal findes en sponsor til arrangementet . Ringkjøbing Landbobank bør vælges, da det er vores pengeinstitut
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – drøftelse af mødet 27. oktober.
Iver Poulsen har også invitation til Ungdomsklubben som en af de foreninger, der kan være interesseret i at deltage i et sådan arrangement.
Referat fra mødet bliver omdelt til bestyrelsen.
Det bliver Iver Poulsen, der for Holmsland Sogneforening indtræder i arbejdsgruppen.
sag nr.: 10-024: Aktivitetskalender for Holmsland
HIMS kalenderen kan overtages fra Poul Lyng. Der bør være mere faste regler for nyheder, arrangementer og udgivelser, hvis Holmsland Sogneforening skal overtage kalenderen. Dette drøftes sammen med hjemmesiden på separat møde. Iver Poulsen kontakter Poul Lyng vedr. adgang
til Hjemmesidekalenderen.
Ad. 4: Ansøgning om støtte fra Holmsland Idræts- og Kulturcenterets Kunstgruppe.
Der er ansøgt om støtte/bidrag til annonceudgifter i forbindelse med Centerets løbende
kunstudstillinger.
Ansøgningen drøftet – der gives afslag. Formanden melder tilbage til Kunstgruppen.
Ad. 5: Eventuelt:
- Invitation til møde vedr. ”Smag på Landsbyen” den 23. nov. 2010 modtaget.
- Invitation til ”Energi-dag 2010” den 18. nov. 2010 modtaget.
- Foreningen har ansøgt om midler til nedrivning af hus i byens hovedgade.

Side 3

21-01-2011
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
Torsdag den 4. november 2010 kl. 19.30
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Næste møde er fastlagt til:
Mandag den 10. januar 2011 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters foreningslokale.
Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.
Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________
Medlem Kresten Bundgaard

______________________________________
Næstformand Chr. Holm Nielsen

_____________________________________
Medlem Marianne Dideriksen

______________________________________
Kasserer Tage Rasmussen

_____________________________________
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